
”Ja seitsemännessä kuussa kuu-
kauden kymmenentenä päivänä 
anna pasuunan raikuen soida; so-
vituspäivänä antakaa pasuunan 
soida koko maassanne.
Ja pyhittäkää viideskymmenes 
vuosi ja julistakaa vapautus maas-
sa kaikille sen asukkaille. Se olkoon 
teille riemuvuosi (yovel); jokainen 
teistä saa palata silloin perintö-
maallensa ja sukunsa luo.”
( 3. Moos. 25:9-10)

50. vuotta sanotaan hepreaksi 
yoveliksi eli riemuvuodeksi, oi-
naansarven soiton vuodeksi. Rie-
muvuosi sai nimensä juhlavuoden 
alkamista julistavan shofarin ni-
mestä. 

Yovelin ääni julistaa uuden aika-
kauden alkaneen, aikakauden jol-
loin Jumala suosii Israelia. 

Yovel-sanan voi hepreaksi lukea 
kahdella tavalla: jovel, joka tar-
koittaa oinasta tai oinaansarvea 
kuten shofar-torvi, tai verbin pas-
siivimuotona juval, ”viedään”, ku-
ten Jesaja 53:ssa ”niin kuin karitsa, 
joka teuraaksi viedään… minun 
kansani rikkomuksen tähden koh-
tasi rangaistus häntä.”
Kuin lammas, jolla on halu seurata 
paimenta nöyrästi ja tulla viedyksi, 
juval.

Shofarin kolme nimeä viitoittaa 
pelastustietämme: Keren, joka on 
kutsusta ilmoittava sarven nimi, ja 
joka nousi savuna ilmaan Iisakin 
sijasta, uhratun oinaan mukana 
(1.Moos 22:13). Siinain vuorella 
Israel kuuli tuon sarven, shofa-
rin, äänen ensi kertaa sen kutsu-
essa kansaa muutokseen. Kansa 
oppi tuntemaan tuon äänen Her-

ran itse puhaltaessa shofariin (2. 
Moos. 19:16). Siitä lähtien Israelia 
käskettiin puhaltamaan shofariin 
(3. Moos. 25:9), kunnes Herra jäl-
leen itse puhaltaa shofariin, yove-
liin (Sak. 9:14). Silloin Hän julistaa 
vapautuksen, riemuvuoden, kai-
kille kansoille, kaikille niille jotka 
kuulevat Hänen ääntään. 
Yeshua Messias, Jeesus Kristus,  
aloitti toimintansa julistaen syna-
gogassa Jesaja 61:1-2 ilosanomaa 
köyhille, vangituille vapautusta, 
sorrettujen päästämistä vapau-
teen, Herran otollista vuotta julis-
taen.
Julistaen Riemuvuotta, joka on 
Messias itse. Vain Hänessä saam-
me takaisin perintömme, jonka 
menetimme Eedenin puutarhassa.
Hänessä on yovelin olemus.
(http://torah-art.net)

Markus Nurmesniemi
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Shalom chaverim!
Pitelet käsissäsi pienten alkujen hedelmää. 
Tämä lehti on tulosta aihiosta, ajatuksesta 
joka on muotoutunut sydämen päällä pikku-
hiljaa. Se on välillä ajautunut arjen juoksutuk-
sissa taka-alalle, mutta kadonneen statusta se 
ei missään vaiheessa ole saanut.
Lopullisen sysäyksensä lehti sai kolmen toi-
silleen tuntemattoman ihmisen näyistä. Ne 
kaikki osoittivat samaan maaliin valaisten 
kokonaisuuden eri puolia. Lopulta niiden 
summa lepää nyt käsissäsi. Selitys lehden ni-
melle löytyy kannen tekstistä, kun taas lehden 
ydinajatus ja tarkoitus on osuvasti aukaistu 
Keijo Lindemanin tässä numerossa olevassa 
artikkelissa ”Kaiken kohdalleen asettaminen”. 
Brittiläisen Tri Clifford Dentonin ja yhdysval-
talaisen Paul Sumnerin artikkelit täydentävät 
kokonaiskuvaa erinomaisesti. Allekirjoittanut-
kin on osallistunut kirjoitustyöhön aiheena 
Yeshua ja Toora. Tällä panostuksella on hyvä 
aloittaa. Lehti tulee esittelemään lisää kirjoit-
tajia, kunhan alkuun päästään.
Jumalan johdattaessa ja yhdistellessä pisteitä 
sattumalle jää hyvin vähän tilaa. Nytkin syntyi 
monen mutkan kautta yhteydet henkilöihin, 
joilla on kokemusta nimenomaan tämänkal-
taisesta julkaisutoiminnasta; Tri Clifford Den-
ton laittoi vuonna 1992 alulle aikakauslehden 
nimeltä Tishrei, joka käsittelee tätä samaa ai-
hepiiriä. Samoin Paul Sumner toimitti vuosina 
1986-1995 Yashar-nimistä paperia. Molempi-
en lehdet ovat sittemmin siirtyneet muuttu-
neessa muodossa nettiin. Keijo Lindeman taas 
on puolestaan Suomen ennalleenasettamista 
koskevissa asioissa oikeutetusti patriarkan 
asemassa, ja hänkin osallistui lehden tekoon 
36-37 vuotta sitten. Keijo oli mukana Hengen 
Yhteys -lehden toimituksessa, jota silloinen 
Suomen Yhteiskristillinen Raamattukoulu 
julkaisi. Paneudumme Keijon johdattamana 
myös profeetallisiin näkökulmiin koskien lo-
pun ajan tapahtumia Profeetallisia näkökul-
mia -osiossa.
Yovel-lehti ilmestyy heti alusta alkaen myös 
englanninkielisenä, ja sitä jaetaan alkuun en-
sin ainakin Brasiliassa, Intiassa ja Malawissa 
olevien yhteyshenkilöiden kautta. 
Yovel-lehden päätoimittajana painotan, ettei 
lehti lähde riitelemään ja kiistelemään oppie-

roista. Lehti haluaa osaltaan edesauttaa koko 
Messiaan seurakunnan paluuta ensimmäisen 
vuosisadan apostolisen alkuseurakunnan mu-
kaiseen ykseyteen, yhteyteen, keskinäiseen 
rakkauteen ja Sanan kuuliaisuuteen. Yovel 
pyrkii valaisemaan uskomme alkuperäisille 
juurille paluuta mahdollisimman selkeästi 
kaikkien yhteiseksi hyödyksi ja iloksi, Raama-
tun kokonaisvaltaista sanomaa peilaten. 
Katse tulee pysyä kaiken aikaa Messiaassam-
me Yeshuassa. Tieto on tärkeää, mutta se ei 
saa korvata Herramme tuntemista Pyhässä 
Hengessä. Tieto ilman rakkautta paisuttaa, yli-
mielisyys ei saa korvata rakkautta (vrt. Room. 
11). Lähimmäinen on lähimmäinen, on hän 
sitten kirkkouskova, muotokristitty, ortodoksi-
juutalainen, jehovan todistaja, messiaaninen, 
ateisti, narkomaani, alkoholisti tai linnakundi. 
Mitä me sitten elämässämme teemmekin, 
meidän tulee viedä Kuningaskunnan sano-
maa eteenpäin, tietoa rakkaudella sidottuna. 
Me opimme koko ajan uutta, ennen kaikkea 
siitä, ettemme ole vielä likimainkaan valmiita.  
Uskon alkuperäisille juurille paluu on kotiin 
paluu. Se on tuhlaajapojan paluu Isän luo, 
joka sydän pakahtuneena ottaa rääsyisen poi-
kansa syliin. Juurille paluu on oivaltamista, 
perheyhteyden uudelleen löytämistä ja sen 
tärkeyden tunnustamista. Siitä on kyse myös 
Yovel-lehdessäkin.
Juurille paluu on kääntymyksen, kotiinpaluun 
itkunsekaista iloa, jonka päässä odottaa Isän 
järjestämät paluujuhlat. Se on maailman siko-
lättien taakse jättämistä ja puhdistautumista. 
Paluu kotiin tapahtuu katumusta tehden ja it-
kien, mutta lopussa kiitos seisoo. Isän rakkaus 
pyyhkii kaiken pois. 
Jos me haluamme saada ravintoa suoraan 
lähteestä, syvältä perustasta, meidän pitää 
kaivautua syvälle. Sinne missä juuret ovat. 
Ravinto saadaan sieltä suoraan. Luomuna ja 
puhtaana. Se on kuin hengellistä lähiruokaa. 

Yovel-lehti on myös syntynyt viime maalis-
kuussa poisnukkuneen mänttäläisen Anna 
Hännisen (19.9.1926 – 11.3.2017) elämäntyö-
tä kunnioittaen. Annan pitkäaikainen ja sitkeä 
esirukoustyö Israelin ennalleenasettamisen, 
Messiaan seurakunnan yhteyden ja ykseyden 
puolesta, sekä maailman lasten hädän ja tus-

kan lievittämisen puolesta muodosti perin-
nön, jota Yovel osaltaan haluaa olla jatkamas-
sa. Annan rakkaus Israeliin ja uskon juuriimme 
rakensi siltoja Israel-yhteyteen tavalla, joka 
kantaa hedelmää alati kasvaen. Myös hänen 
käytännön työnsä näiden asioiden puolesta 
inspiroikoon meitä jotka täällä työtä jatkam-
me. 
Yovel-lehti on monen yksinäisen tunnin ja 
pakerruksen tuotos. Sillä ei ole minkäänlaista 
budjettia tukenaan, vain uskon askeleet. Jos 
joku kokee sydämellään tukea tätä työtä esi-
rukouksin, olen siitä kiitollinen. Jätän lehden 
Jumalan haltuun, Yeshuan ollessa ylimmäinen 
päätoimittaja.
Valmistetaan Herralle tie, tehdään polut Hä-
nelle tasaisiksi!

Markus Nurmesniemi
Päätoimittaja
(Päätoimittaja on aikaisemmin työskennellyt 
usean vuoden ajan taittavana lehtitoimittaja-
na, tehden mm. uutistuottajan sijaisuuksia.)



Keijo Lindeman

MATKANI USKON ISRAELILAISIL-
LE JUURILLE

”Tehkää siis parannus ja käänty-
kää, että teidän syntinne pyyhit-
täisiin pois ja että virvoituksen 
ajat tulisivat Herran kasvoista ja 
hän lähettäisi teille ennalta mää-
rätyn Voidellun, Jeesuksen. Tai-
vaan oli määrä ottaa hänet luok-
seen niihin aikoihin asti, jolloin 
kaikki asetetaan kohdalleen. Täs-
tä Jumala on puhunut ikiajoista 
asti pyhien profeettojensa suulla” 
(Ap.t.3:19-21; Raamattu kansal-
le).

Apostoli Pietarin profeetallinen 
puhe Jerusalemissa viikkojuhlana 
eli helluntaina, noin 2000 vuotta 
sitten, kertoo Jumalan suunnitel-
masta asettaa kaikki kohdalleen 
eli ennalleen Hänen sanansa 
ja tahtonsa mukaiseen hyvään 
jumalalliseen tilaan Messiaan 
paluuta varten. Tämä ennalleen-
asettaminen koskee mm. Israelia, 
Jerusalemia, lepopäivää, Herran 
juhlia, maapalloa ja myös Juma-
lan seurakuntaa. Seurakunnan 
kohdalla se merkitsee paluuta 
kristinuskon israelilaisille juuril-
le. Se ei tarkoita vanhan liiton tai 
Tooran (hepr. Torah = opetus, oh-
jeet, oppi, laki) tai rabbinistisen 
judaismin orjuuteen menemistä, 
kuten jotkut virheellisesti ajatte-
levat. Raamattuun perustuva 

terve ennalleenasettaminen mer-
kitsee seurakunnan kohdalla pa-
luuta uuden liiton armon ja 
vapauden pohjalta koko Raa-
matun totuuteen ja apostolisen 
alkuseurakunnan opetukseen ja 
käytäntöön, josta on kirjoitettu 
Uudessa Testamentissa ja varsin-
kin Apostolien Teoissa ja Kirjeissä. 
Maailmanlaajuinen kristikunta on 
yleisesti ottaen poikennut monel-
ta osin melko kauas Uuden Tes-
tamentin mallista ja irtautunut 
uskon israelilaisista juurista, an-
tisemitismin ja korvausteologian 
takia, lähinnä Rooman toimes-
ta. Ennalleenasettamisen matka 
takaisin Kirjoitusten mukaiseen 
opetukseen, malliin ja käytän-
töön, uskomme israelilaisille juu-
rille, on monien kohdalla pitkä ja 
ehkä kivuliaskin, mutta se matka 
tulee todellisen Jumalan seu-
rakunnan ja yksilöuskovan teh-
dä, jotta seurakunta olisi valmis 
Jeshua Messiaan paluuta varten.

Tämä ennalleenasettamisen mat-
ka omalta kohdaltanikin on ollut 
melko pitkä ja monivaiheinen 
ja se jatkuu edelleen. Se alkoi jo 
lapsuudessani synnyinpitäjässäni 
Heinävedellä, jossa ensimmäiset 
Jumalan Sanan siemenet kyl-
vettiin sydämeeni Fanny-tädin 
pyhäkoulussa ja seurakunnan 
kesäisillä kirkastusjuhlilla ja myös 
kansakoulussa, jossa tuohon ai-
kaan oli aamuhartauksia ja Ju-

malan sanan opetusta. Muutet-
tuani sukulaisten luo Kuopioon, 
elämäni jatkui normaalin nuoren 
miehen tavalla ilman henkilökoh-
taista uskoa, mutta uskovat hel-
luntalaiset sukulaiseni olivat kyllä 
muistutuksena uskonelämästä. 
Sitten Jumala alkoi puhutella mo-
nilla tavoilla, mm. unien kautta ja 
luin noissa vaiheissa Raamattua 
ja myös hengellistä kirjallisuutta 
ja etenkin Israelia ja Raamatun 
profetioita koskevaa kirjallisuutta. 
Tämä Jumalan puhuttelu johti us-
kon ratkaisuun. Noissa vaiheissa 
tapasin myös tulevan vaimoni ja 
saimme yhdessä käydä uskovien 
kasteella Eelim-seurakunnassa.

Heti uskontaipaleeni alkuajoista 
asti olin mukana kokouksissa to-
distamassa uskostani ja myös pu-
humassa. Opiskeluaikoinani Vaa-
sassa 70-luvun alkupuolella, jossa 
tuohon aikaan oli Niilo Yli-vainio 
helluntaiseurakunnan pastorina, 
olin mukana teetupatoiminnas-
sa ja nuorten ryhmissä. Siihen 
aikaan oli herätystä nuorten kes-
kuudessa ja monet nuoret tekivät 
uskonratkaisun ja tänä päivänä 
monet heistä toimivat evanke-
liumin eri tehtävissä. 

Koin jo silloin omaksi tehtäväk-
seni Raamatun opettamisen ja 
puhujamatkoja kertyikin sähköin-
sinööriksi valmistumisen jälkeen 
vuosien varrella runsaasti hellun-
taiseurakunnissa ja muissa seura-
kunnissa ja kokouspaikoissa. Olin 
myös jonkin aikaa mukana muu-
taman vuoden toimineessa Suo-
men Yhteiskristillisessä Raamat-
tukoulussa sekä sen yhteydessä 
olleessa Hengen Yhteys lehdessä, 
79/80 vuosien taitteesta alkaen. 
Koko ajan mielessäni olivat voi-
makkaasti myös uskovien yhteys, 
Israel-asiat ja Raamatun profeti-
at. 

Sähköalan tehtävät jäivät muu-
taman vuoden jälkeen ja jäin 
kokonaan evankeliumin työhön 
yli kymmeneksi vuodeksi lähinnä 
raamattutuntien merkeissä, joita 
onkin kertynyt runsaasti vuosien 
varrella kirjojen ohella. Viimeiset 
kaksikymmentä vuotta ennen 

eläkkeelle jäämistä toimin am-
matillisessa koulutuksessa säh-
köpuolella opettajana ja muissa 
tehtävissä. Näitä tehtäviä varten 
suoritin sähköinsinöörin koulu-
tuksen täydennykseksi opettajan 
koulutuksen ja automaatioinsi-
nöörin koulutuksen. Nyt messi-
aaninen työ jatkuu eläkepäiviltä 
käsin.

Israelin tukeminen, profeetalli-
nen sana, ennalleenasettaminen 
ja paluu uskomme israelilaisille 
juurille alkuseurakunnan mallin 
mukaisesti ovat olleet voimak-
kaasti sydämellä alkuvaiheista 
asti. Saimme myös tukea Kaarlo 
Syvännön raamattutyötä 70-lu-
vun lopussa ja 80-luvulla ja hän 
myös siunasi minut ja vaimoni 
Israel-työhön. Vuonna 1979 pe-
rustimme (edesmenneiden) re-
visioneuvos Alvi Mertarannan 
ja rovasti Jalmari Hopeasalmen 
kanssa Israel-Apu Ry nimisen yh-
distyksen tukemaan Israel-työtä, 
ennalleenasettamista ja paluuta 
uskon israelilaisille juurille.

Ennalleenasettaminen ja messi-
aaninen linja aiheuttivat sen, että 
erkaannuimme vaimoni kanssa 
helluntaiherätyksestä, jossa ei 
ollut silloin ymmärrystä paluus-
ta uskomme israelilaisille juuril-
le apostolisen alkuseurakunnan 
mallin mukaan. Helluntailiikkeen 
parissa toimiminen antoi kuiten-
kin paljon kokemusta ja olen siitä 
kiitollinen ja meillä on edelleen 
monia uskonystäviä sen piirissä 
ja olemme saaneet tehdä puhuja-
vierailujakin niihin seurakuntiin. 
Nykyään ennalleenasettaminen 
on saanut enemmän ymmärrys-
tä helluntailiikkeen ja muidenkin 
kirkkokuntien piirissä, vaikka vas-
tustustakin on edelleen.

Vaimoni Salme on ollut mukana 
toimintaa tukemassa alusta asti, 
josta olen Israelin Pyhälle kiitol-
linen. Saimme matkailla 70-lu-
vulta alkaen Israelissa ja johtaa 
kymmeniä matkaryhmiä pyhään 
maahan. Noiden vuosien aikana 
olemme saaneet monia israelilai-
sia ystäviä. Israel-matkailu 
...JATKUU
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ja Israelissa asuminen 80-luvun 
jälkimmäisellä puoliskolla syven-
sivät ennalleenasettamisen ja 
Israel-juurille paluun merkitystä. 
Saimme myös opiskella hepreaa 
Israelin Ulpaaneissa (kielikouluis-
sa) ja se on avannut syvempää 
ymmärrystä Raamatun alkukielen 
kautta Pyhien Kirjoitusten ym-
märtämiseen. 

Israelissa asumisemme aikana 
saimme tutustua Joseph Shula-
miin ja messiaanisen Netivyan 
järjestön työhön ja sitä kautta on 
syntynyt kiinteä yhteys Israelin 
messiaanisiin uskoviin. Olemme 

saaneet myös antaa humanitaa-
rista apua Israel-Apu Ry:n toimes-
ta Netivyan työlle näitä vuosina.
Olemme järjestäneet Israel-semi-
naareja ja Israel-kokouksia Suo-
messa ja osin Ruotsissa jo noin 
30 vuoden ajan, joissa Joseph 
Shulam ja muut messiaaniset us-
kovat, mm. Brasiliasta, ovat olleet 
puhujavieraina. 
Myös Ukraina on tullut tutuksi 
Mirjam ja Boas Adolphin avustus-
työn kautta. Monien matkojen ai-
kana Mirjamin tulkkauksen avus-
tamana on kertynyt kymmeniä 
raamattutunteja venäjäksi tulkat-
tuna, mm. Ukrainan messiaanisis-

sa yhteisöissä. On muodostunut 
messiaaninen uskonyhteyden sil-
ta Israeliin, Brasiliaan, Ukrainaan, 
Ruotsiinkin ja keskeisenä on en-
nalleenasettaminen ja paluu us-
komme israelilaisille juurille
apostolisen alkuseurakunnan 
mallin mukaisesti. 
Tämä työ jatkuu edelleen yhteis-
työssä monien messiaanisten 
uskonystävien kanssa, mm. raa-
mattupiirien, kokousten, Israel-
seminaarien, raamattutuntien, 
äänitteiden, sähköpostien, ko-
tisivujen, kirjoitusten ja kirjoen 
muodossa. 
Päämääränä on ennalleenasettaa 

ja valmistaa seurakuntaa Mes-
siaan paluuta varten ja edistää 
muiden kansojen uskovien ok-
sastamista jaloon Israelin öljy-
puuhun yhdessä Israelin messi-
aanisten uskovien kanssa, kuten 
apostoli Paavali kirjoittaa Rooma-
laiskirjeen 11. luvussa.

Messiaaninen työ ja ennalleen-
asettaminen kasvaa Suomessa ja 
kautta maailman ja Israelin Pyhä 
vie työnsä päätökseen sanansa 
lupausten mukaisesti.

**********

Kaiken kohdalleen asettaminen
**********

Kirjoittanut:
Keijo Lindeman

Tässä kirjoituksessa emme tarkas-
tele uskonelämän perusasioita, 
kuten uskoon tuloa, uudestisyn-
tymistä, kastetta, Pyhän Hengen 
sinettiä ja täyteyttä jne. Keski-
tymme kohdalleen asettami-
seen eli ennalleen asettamiseen. 
Käytämme Vapahtajastamme 
alkuperäistä heprealaista nimeä 
Jeshua, joka tarkoittaa Pelastaja, 
Vapahtaja. Heprealaisilla nimillä 
on yleensä merkitys, joka kuvaa 
nimen kantajan tehtävää. Messi-
aan nimi Jeshua kuvaa Hänen teh-

täväänsä Vapahtajana ja syntien 
sovittajana (Mat.1:21). Jeshua oli 
ja on juutalainen, juutalaisten Ku-
ningas ja on suositeltavaa käyttää 
Hänestä alkuperäistä heprealais-
ta nimeä Jeshua (Luuk.1:32-33; 
Heb.7:14; Ilm.5:5; 22:16). Tieten-
kin on niin, että Jumala kuulee 
meitä suomalaisia myös nimellä 
Jeesus. Tarkastellaanpa sitten itse 
ennalleenaset-tamista, josta Raa-
mattu puhuu melko paljon.

Tikun Olam – maailman
korjaaminen

Heprealaisessa ajattelussa on 

vanhastaan ollut käsite Tikun 
Olam = maailman korjaaminen. 
Se tarkoittaa sitä, että maailma ei 
ole kunnossa. Se on synnin täh-
den langennut ja turmeltunut ja 
tarvitsee korjaamista, kohdalleen 
eli ennalleen asettamista, Juma-
lan tahdon mukaiseen hyvään ti-
laan. Tämä kaikkien rabbien tun-
tema käsite Tikun Olam, esiintyy 
mm. Mishnassa. Myös raamatus-
sa esiintyy maailman turmeltumi-
nen ja korjaaminen, kohdalleen 
asettaminen, ennalleenasettami-
nen. Paavali kirjoittaa Roomalais-
kirjeen 8. luvussa näin.

”Mutta jos olemme lapsia, niin 
olemme myöskin perillisiä, Juma-
lan perillisiä ja Kristuksen kans-
saperillisiä, jos kerran yhdessä 
hänen kanssaan kärsimme, että 
me yhdessä myös kirkastuisim-
me. Sillä minä päätän, että tämän 
nykyisen ajan kärsimykset eivät 
ole verrattavat siihen kirkkau-
teen, joka on ilmestyvä meihin. 
Sillä luomakunnan harras ikävöit-
seminen odottaa Jumalan lasten 
ilmestymistä. Sillä luomakunta on 
alistettu katoavaisuuden alle - ei 
omasta tahdostaan, vaan alista-
jan - kuitenkin toivon varaan, kos-
ka itse luomakuntakin on tuleva 
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vapautetuksi turmeluksen orjuu-
desta Jumalan lasten kirkkauden 
vapauteen. Sillä me tiedämme, 
että koko luomakunta yhdessä 
huokaa ja on synnytystuskissa ha-
maan tähän asti; eikä ainoastaan 
se, vaan myös me, joilla on Hen-
gen esikoislahja, mekin huokaam-
me sisimmässämme, odottaen 
lapseksiottamista, meidän ruu-
miimme lunastusta” (Room.8:17-
23).

Apostoli Paavali puhuu siitä, kuin-
ka luomakunta huokailee tur-
meluksen orjuudessa ja odottaa 
vapautusta. Myös uskovat huo-
kailevat sisimmässään odottaen 
vapautusta, ruumiin lunastusta 
ylösnousemuksessa. Tämä ta-
pahtuu Messiaan tulemuksessa, 
jolloin uskovat saavat uuden kir-
kastetun ylösnousemusruumiin 
ja tässä maailmassa koetut kärsi-
mykset unohtuvat sen kirkkauden 
rinnalla (Fil.3:20-21; 1.Joh.3:1-2). 
Myös luomakunta vapautetaan 
synnin tähden tapahtuneesta 
turmeluksen orjuudesta Jumalan 
lasten kirkkauden vapauteen, 
paratiisitilaan. Kohdalleen asetta-
minen – Tikun Olam – maailman 
korjaaminen  - liittyy siis Messi-
aan tulemuksen ja uskovien ylös-
nousemuksen aikoihin Paavalin 
tekstissä. Myös apostoli Pietari 
puhuu kohdalleenasettamisesta 
eli ennalleenasettamisesta. 

Ennalleenasettaminen ja
Messiaan tulemus

”Tehkää siis parannus ja kään-
tykää, että teidän syntinne pyy-
hittäisiin pois, että virvoituksen 
ajat tulisivat Herran kasvoista 
ja hän lähettäisi hänet, joka on 
teille edeltämäärätty, Kristuksen 
Jeesuksen. Taivaan piti (kreik. UT: 
pitää) omistaman hänet niihin 
aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen 
kohdallensa asetetaan, mistä 
Jumala on ikiajoista saakka pu-
hunut pyhäin profeettainsa suun 
kautta”(Ap.t.3:19-21).

Luemme vielä saman tekstin Raa-
mattu kansalle version mukaan, 
joka vastaa hyvin alkutekstiä.
”Tehkää siis parannus ja käänty-
kää, että teidän syntinne pyyhit-
täisiin pois ja että virvoituksen 
ajat tulisivat Herran kasvoista ja 
hän lähettäisi teille ennalta mää-
rätyn Voidellun, Jeesuksen. Tai-
vaan oli määrä ottaa hänet luok-
seen niihin aikoihin asti, jolloin 
kaikki asetetaan kohdalleen. Täs-
tä Jumala on puhunut ikiajoista 
asti pyhien profeettojensa suulla” 
(Ap.t.3:19-21; RK).

Heprealaisessa Uudessa Testa-
mentissa em. kohdalleen aset-
tamisen kohta kuuluu näin: 
”ad jemei shuv kol ha’dvarim 
le’tikunam”. ”Päiviin asti, jolloin 
kaikki asiat palautetaan korjauk-
seensa”.
Kreikkalaisessa uudessa testa-
mentissa vastaavasti termi on: 
”apokatastis” = entistäminen, 
ennallistaminen. Toinen kreikkka-
laisen alkutekstin termi on: ”apo-
kathistemi” = entistää, asettaa 
ennalleen. Se esiintyy Ap.t.1:6, 
koskien Israelin kuningaskunnan 
ennalleenasettamista. Kohdal-
leen asettaminen tarkoittaa siis 
kaikkien asioiden, koko maailman 
korjaamista, entistämistä, ennal-
leen asettamista, Jumalan tahdon 
mukaiseen hyvään tilaan.

Tämä tarkoittaa sitä, että Messias 
palasi ristin sovitustyönsä jälkeen 
takaisin taivaaseen ja nyt taivas 
pidättää Jeshua Messiaan eli Jee-
suksen Kristuksen luonaan niin 
kauan, kunnes kaikki asiat ase-
tetaan maailmassa kohdalleen 
eli ennalleen Messiaan paluuta 
varten. Messiaan paluu ei siis voi 
tapahtua, ennen kuin ennalleen-
asettamisen prosessi tapahtuu 
maailmassa. Tämä ennalleenaset-
taminen koskee monia asioita, 
mm. seurakunnan ennalleenaset-
tamista ensimmäisen vuosisadan 
apostolisen alkuseurakunnan 
mallin mukaisesti.

Ensimmäisen vuosisadan apos-
tolinen alkuseurakunta Jerusale-
missa ja Lähi-Idän alueella on se 
oikea raamatullinen malli, joka 
meille annetaan uudessa testa-
mentissa. Alkuseurakunta nou-
datti Vapahtajan ja apostolien 
opetusta ja käytäntöä raamatun 
kirjoitusten mukaisesti. Toisella, 
kolmannella ja neljännellä vuosi-
sadalla nouseva Rooman kirkko 
irtautui korvausteologian ja an-
tisemitismin takia juutalaisista 
juuristaan ja samalla irtautui mo-
nilta osin raamatun totuudesta 
ja sisällytti kristinuskoon paljon 
pakanuuden ja varsinkin Baabelin 
eli Babylonin mysteeriuskonnon 
piirteitä. On kuitenkin huomat-
tava, että katolisenkin kirkon pii-
rissä, kuten muissakin kirkkokun-
nissa, on vilpittömiä uskovia, jota 
vaeltavat saamansa opetuksen 
mukaan.

Jumala on armossaan antanut 
uskonpuhdistuksen ja ennalleen-
asettamisen prosessin jo puh-
distaa jossain määrin Jumalan 
seurakuntaa siitä hengellisestä 

pimeydestä, jossa se on ollut mo-
nia vuosisatoja, alkuseurakuntaa 
seuranneen turmeltuneisuuden 
ja luopumuksen aikana. Tämä 
herätyksen, uskonpuhdistuksen 
ja ennalleenasettamisen proses-
si on nostanut monia raamatun 
totuuksia esiin hengellisen pime-
yden yöstä. Otamme muutamia 
esimerkkejä. Esim. Lutherin kaut-
ta olemme saaneet vanhurskaut-
tamisen armosta, uskon kautta 
Jeshuaan. Ei enää tarvitse pyrkiä 
saamaan pelastusta hyvillä teoilla 
tai katolisen kirkon anekaupalla. 
Luther myös korosti voimakkaas-
ti raamatun arvovaltaa.  Wesleyn 
päivinä muodostunut Metodis-
tikirkko toi esiin raamatullisen 
pyhityselämän. Baptistiliike on 
tuonut esille raamattuun perus-
tuvan uskovien vesikasteen. Ad-
venttikirkko on painottanut sa-
pattia, alkuperäistä lepopäivää. 
William Boothin päivinä syntynyt 
Pelastusarmeija on korostanut 
kristillistä laupeudentyötä ja köy-
hien avustamista. Los Angelesissa 
1900-luvun alussa syntynyt hel-
luntailiike on tuonut esille Pyhän 
Hengen kasteen ja armolahjojen 
toiminnan.

Meidän tulee siunata kaikkea 
sitä hyvää ja raamatullista, mitä 
olemme saaneet Jumalalta ennal-
leenasettamisen prosessissa eri 
kirkkokuntien ja herätysliikkeiden 
kautta. On kuitenkin vielä monia 
asioita, joissa ennalleenasettami-
sen prosessi on kesken ja Israelin 
Pyhän avulla ennalleenasettami-
nen menee loppuun asti Messi-
aan tulemuksen päivinä. Jumala 
vie päätökseen ennalleenasetta-
misen mm. Israelin, seurakunnan, 
ajanlaskun ja kalenterin, lepopäi-
vän, Herran juhlien, Tooran (ope-
tus, ohjeet, oppi, laki), maapallon 
ja luomakunnan ja ihmisen koh-
dalla. Herran tahto on, että kaikki 
uskovat eri piireistä ja myös piiri-
en ulkopuolelta tulisivat mukaan 
ennalleenasettamisen prosessiin 
lopun ajassa. Seurakunnan koh-
dalle se merkitsee paluuta koko 
Raamatun totuuteen, uskomme 
israelilaisille juurille ja aposto-
lisen alkuseurakunnan malliin, 
opetukseen ja käytäntöön, josta 
on kirjoitettu Uudessa Testamen-
tissa ja vallankin Apostolien Te-
oissa ja Kirjeissä.

Mitä ennalleenasettaminen
ei tarkoita

Tässä yhteydessä on syytä käsitel-
lä myös sitä, mitä ennalleenaset-
taminen ei tarkoita. Seurakunnan 
ennalleenasettaminen ja paluu 

uskomme israelilaisille juurille ei 
tarkoita gnostilaista harhaoppia, 
jonka mukaan paholainenkin 
lopulta pääsee helvetistä tai-
vaaseen. Helvetti on saatanan 
ja hänen joukkojensa lopullinen 
ja ikuinen paikka (Mat.25:41; 
Ilm.20:10). Ennalleenasettami-
nen ei tarkoita paluuta Tooran 
(lain) orjuuteen. Uudessa liitossa 
olemme armon alla, ei Tooran 
(lain) alla ja ennalleenasettami-
nen tapahtuu uuden liiton armon 
ja totuuden pohjalta (Room.6:14-
15). Ennalleenasettaminen ei 
tarkoita rabbinistiseen judaismiin 
tai juutalaisuuteen kääntymis-
tä, vaan paluuta koko raamatun 
totuuteen ja apostolisen alku-
seurakunnan opetukseen ja käy-
täntöön uuden testamentin ja 
koko Raamatun kirjoitusten mu-
kaisesti. Ennalleenasettaminen 
ei tarkoita uuden kirkkokunnan 
perustamista, vaan kyseessä on 
sydänten asenteiden muutos 
ojentautua raamatun kirjoitusten 
mukaan, apostolisen alkuseura-
kunnan opetukseen ja käytän-
töön, uskomme juurille. Tämä 
koskee kaikkia Jeshuaan uskovia 
kaikkialla.

Ennalleenasettaminen ja herätys

On syytä tarkastella myös ennal-
leenasettamisen ja herätyksen 
suhdetta. Ensinnäkin on todet-
tava, että vaikka sanaa herätys 
käytetään hyvin runsaasti, sitä 
sanaa ei ole raamatussa. Herä-
tyksellä käsitetään yleensä Juma-
lan Pyhän Hengen aikaansaamaa 
uskovien ja uskosta osattomien 
heräämistä, jolloin uskovat uu-
distuvat ja alkavat noudattaa Ju-
malan sanaa. Silloin myös uskosta 
osattomat tulevat synnintuntoon, 
tekevät parannusta ja ihmisiä tu-
lee uskolle kuuliaiseksi. Otamme 
tästä esimerkin Israelin kansan 
elämässä vanhan liiton päivinä.

Kun Israelin kansa joutui luopu-
mukseen, he lakkasivat tottele-
masta Jumalan sanaa ja Herran 
käskyjä. Sapattia lakattiin viettä-
mästä, Herran juhlat jäivät unoh-
duksiin, rikottiin Jumalan käskyjä, 
unohdettiin Israelin Pyhä, palvel-
tiin epäjumalia ja kansan moraa-
li romahti. Jumala joutui silloin 
kurittamaan omaisuuskansaansa 
Israelia monin tavoin, mm. nälän-
hädällä, rutolla, vihollisten hyök-
käyksillä ja lopulta jopa maasta 
karkotuksella. Kurituksen kautta 
Herra veti kansaansa takaisin yh-
teyteensä, noudattamaan Herran 
sanaa ja käskyjä. Kun kansa teki 
parannusta ja uudistui, alettiin 
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myös viettää sapattia ja Herran 
juhlia sekä noudattaa Herran käs-
kyjä. Silloin oli kansan hengellisen 
heräämisen, herätyksen ja ennal-
leenasettamisen aika Israelin kes-
kuudessa. Tästä on esimerkkinä 
Nehemian aika, kun kansa palasi 
Baabelin vankeudesta jälleenra-
kentamaan Jerusalemin muureja.

”Seuraavana päivänä kokoontui-
vat kaiken kansan perhekunta-
päämiehet, papit ja leeviläiset 
Esran, kirjanoppineen, tykö pai-
namaan lain sanoja mieleensä. 
Niin he huomasivat lakiin kirjoi-
tetun, että Herra oli Mooseksen 
kautta käskenyt israelilaisia asu-
maan lehtimajoissa juhlan aikana 
seitse-männessä kuussa, ja että 
kaikissa heidän kaupungeissaan 
ja Jerusalemissa oli julistettava ja 
kuulu-tettava näin:’Menkää vuo-
rille ja tuokaa öljypuun lehviä tai 
metsäöljypuun lehviä sekä myr-
tin, palmupuun ja muiden tuuhei-
den puiden lehviä, ja tehkää leh-
timajoja, niinkuin on säädetty’. Ja 
kansa meni ja toi niitä ja teki itsel-
leen lehtimajoja kukin katollensa 
ja pihoihinsa ja Jumalan temp-
pelin esipihoihin sekä Vesiportin 
aukealle ja Efraimin portin auke-
alle. Ja koko seurakunta, kaikki 
vankeudesta palanneet, tekivät 
lehtimajoja ja asuivat lehtima-
joissa. Sillä aina Joosuan, Nuu-
nin pojan, ajoista siihen päivään 
saakka eivät israelilaiset olleet 
niin tehneet. Ja vallitsi hyvin suuri 
ilo. Ja Jumalan lain kirjaa (Tooraa) 
luettiin joka päivä, ensimmäisestä 
päivästä viimeiseen saakka. Ja he 
viettivät juhlaa seitsemän päivää, 
ja kahdeksantena päivänä pidet-
tiin juhlakokous säädetyllä taval-
la” (Neh.8:13-18).

Nehemian ajan esimerkki osoit-
taa Israelin kansan vaiheissa, 
kuinka kansan parannukseen, 
uudistukseen ja herätykseen liit-
tyi myös ennalleenasettaminen. 
Kansa alkoi noudattaa Tooraa 
(opetus, oppi, ohjeet, laki) ja Her-
ran käskyjä, sapattia ja juhlia vie-
tettiin sekä palattiin luopumuk-
sesta Israelin Jumalan yhteyteen.

Samoin on ollut myös kristillises-
sä maailmassa. Kun Jumala on 
antanut herätyksen aikoja, jotka 
synnyttivät kirkkokuntia ja herä-
tysliikkeitä, samalla on tapahtu-
nut myös ennalleenasettamisen 
prosessia ja raamatun totuuksia 
on tullut esille luopumuksen ja 
hengellisen pimeyden yöstä.

Lopun ajassa, Messiaan tule-
muksen aattohetkissä, tulee 

valtava Pyhän Hengen vuoda-
tus, uskomattoman voimakas 
herätys, tunnustekoja ja ihmeitä 
tapahtuu, uskovat uudistuvat 
ja ihmisiä tulee paljon uskoon. 
Tämä armotalouskauden viimei-
nen maailmanlaajuinen herätys 
vie myös ennalleenaset-tamisen 
prosessin loppuun asti. Herran 
seurakunta asetetaan ennalleen 
alkuseurakunnan ajan ykseyteen, 
pyhyyteen ja sanan kuuliaisuu-
teen. Alkuseurakunnan opetus 
ja käytäntö tulevat lopun ajan 
apostolisen seurakunnan käytän-
nöksi. Keskeisenä ennalleenaset-
tamisessa on Israel, sillä ilman 
Israelia ennalleeasettaminen on 
kuin söisi kanakeittoa ilman ka-
naa. Muodostuu uskovien yhteys 
Israelin messiaanisten uskovien 
ja muiden kansojen messiaanis-
ten uskovien välille (Room.3:1-4; 
Efes.2:11-22). Myös kaikki muut 
ennalleenasettamisen alueet to-
teutuvat.

Lopun ajan luopumus ja
ennalleenasettaminen

”Mutta mitä tulee meidän Her-
ramme Jeesuksen Kristuksen 
tulemukseen ja meidän kokoon-
tumiseemme hänen tykönsä, 
niin me pyydämme teitä veljet, 
ettette anna minkään hengen et-
tekä sanan ettekä minkään muka 
meidän lähettämämme kirjeen 
heti järkyttää itseänne, niin että 
menetätte mielenne maltin, ette-
kä anna niiden itseänne peljästyt-
tää, ikäänkuin Herran päivä jo oli-
si käsillä. Älkää antako kenenkään 
vietellä itseänne millään tavalla. 
Sillä se päivä ei tule, ennen kuin 
luopumus ensin tapahtuu ja lait-
tomuuden ihminen ilmestyy, ka-
dotuksen lapsi” (2.Tes.2:1-3).

Tarkastelemme vielä lopun ajan 
kaksijakoista hengellistä kehitys-
tä. Toisaalta raamattu puhuu luo-
pumuksesta ja toisaalta herätyk-
sestä ja ennalleenasettamisesta. 
Paavalin toisen Tessalonikalais-
kirjeen 2. luvusta ja Matteuksen 
evankeliumin luvuista 24 ja 25 
käy ilmi, että kristikunta joutuu 
suurelta osin uneliaisuuden, luo-
pumuksen ja laittomuuden tilaan 
juuri ennen Messiaan paluuta ja 
uskovien kokoontumista Herran 
luo ylösotossa eli ylösnousemuk-
sessa (1.Tes.4:13-18; Mat.24:29-
31).

Usko Jumalaan vähenee, moni-
en uskovien rakkaus kylmenee, 
luovutaan Jumalan sanasta ja 
käskyistä, raamatun arvovalta 
poljetaan jalkoihin ja harvat ih-

miset tutkivat Jumalan sanaa 
ja noudattavat sitä. Messiaan 
tulemuksen läheisyydessä Noo-
an ajan turmeltuneisuus ja vä-
kivalta täyttää maailman sekä 
Lootin päivien Sodoman synnit 
turmelevat ihmiskuntaa ja myös 
luopumuksessa elävää kristikun-
taa (Luuk.17:24-30). Jumalan 
sanan lamppu sammuu lopun 
ajan suuressa Babylonissa, luo-
puneessa kristikunnassa (Ilm.17; 
18:1-4, 23). Raamatun totuuteen 
pitäytyviä uskovia halveksitaan, 
vastustetaan ja jopa vainotaan. 
Olemme tulleet tähän aikaan. Toi-
saalta tapahtuu lopun ajan herä-
tys ja ennalleenasettaminen, ku-
ten Jeshua ilmoitti tulemuksensa 
merkkinä Matteuksen luvussa 24.

"Sano meille: milloin se tapah-
tuu. Mikä on sinun tulemisesi ja 
tämän aikakauden päättymisen 
merkki?…Mutta joka kestää lop-
puun asti, pelastuu. Tämä valta-
kunnan (hepr. UT: kuningaskun-
nan) evankeliumi julistetaan koko 
maailmassa, todistukseksi kaikille 
kansoille; ja sitten tulee loppu” 
(Mat.24:3, 13-14; RK). 

”Ja hän kierteli kautta koko Ga-
lilean ja opetti heidän synagoo-
gissaan ja saarnasi valtakunnan 
(hepr. UT: kuningaskunnan) evan-
keliumia ja paransi kaikkinaisia 
tauteja ja kaikkinaista raihnautta, 
mitä kansassa oli. Ja maine hä-
nestä levisi koko Syyriaan, ja hä-
nen luoksensa tuotiin kaikki sai-
rastavaiset, monenlaisten tautien 
ja vaivojen rasittamat, riivatut, 
kuunvaihetautiset ja halvatut; ja 
hän paransi heidät. Ja häntä seu-
rasi suuri kansan paljous Galileas-
ta ja Dekapolista ja Jerusalemista 
ja Juudeasta ja Jordanin tuolta 
puolen” (Mat.4:23-25). 

Evankeliumit kertovat, kuinka 
Jeshua julisti valtakunnan (ku-
ningaskunnan) evankeliumia 
noin 2000 vuotta sitten, yhdelle 
kansalle, juutalaiselle kansalle. 
Sairaat paranivat, riivatut vapau-
tuivat, jopa kuolleita herätettiin 
ja suuri kansan paljous oli kuule-
massa Jeshuan sanomaa sen ajan 
herätyksessä.

Jeshuan julistama kuningaskun-
nan evankeliumi on esikuva lopun 
ajan kuningaskunnan evankeliu-
mille ja herätykselle, Messiaan 
tulemuksen ja armotalouskauden 
lopun läheisyydessä.

Tulemuksensa ja lopun ajan 
merkkeinä Jeshua mainitsi mm. 
eksytyksen, maanjäristykset, nä-

länhädän, kulkutaudit (ruton), 
kapinat, sotauutiset, sodat, kansa 
kansaa vastaan, valtakunta val-
takuntaa vastaan, uskovien vai-
non, luopumuksen ja ahdistuksen 
ajan. 
Tätä kaikkea on jo ympärillämme 
maailmassa. Sota ja sotauutiset 
ovat jokapäiväisiä, erityisesti Väli-
meren eli Suuren meren alueella 
ja Eufrat-virran alueella, kuten 
Raamattu on ennustanut (Dan.7; 
Ilm.9:12-21). Samalla Jeshua mai-
nitsee tulemuksensa merkkinä 
myös valtakunnan (kuningaskun-
nan) evankeliumin julistamisen 
kaikille kansoille ja sitten tulee 
loppu.   

Lopun ajassa, Messiaan tulemuk-
sen aattohetkissä, julistetaan 
kuningaskunnan evankeliumia, 
Israelin ohella myös kaikille kan-
soille, ihmeiden ja tunnustekojen 
seuratessa julistusta. Tämä lopun 
ajan lyhyt ja voimakas kuningas-
kunnan evankeliumin herätys ja 
siihen liittyvä seurakunnan ennal-
leenasettaminen, päättyy Mes-
siaan tulemukseen ja seurakun-
nan ylösottoon ahdistavan ajan 
keskellä (Dan.12:1-3). Silloin on 
tämän armotalouskauden loppu
. 
Näin lopun ajassa toteutuu rin-
nakkain luopumus sekä ennal-
leenasettaminen ja viimeinen 
herätys. Tämän armotalouskau-
den loppusuoralla on vain kaksi 
joukkoa hengellisessä mielessä, 
Ilmestyskirjan suuri Babylonin 
portto ja toisaalta ennalleenase-
tettu lopun ajan apostolinen seu-
rakunta (Ilm.18:1-4). 

Jumalan tahto on, että olisimme 
mukana lopun ajan ennalleenase-
tetussa seurakunnassa ja myös 
lopun ajan herätyksessä ja ennal-
leenasettamisen edistämisessä 
Elian Hengen voimalla ja saisim-
me kokea ylösnousemuksen Mes-
siaan tulemuksessa (Mal.4:5-6; 
1.Tes.4:13-18).

(Lisää tietoa voit saada kirjoista 
”Apostolinen seurakunta ja anti-
kristuksen eksytys” sekä kirjasta 
”Israel ja Jumalan valtakunta”. 
Tilausohjeet löytyvät Israel-Apu 
Ry:n kotisivuilta: www.israel-apu.
fi)
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Kirjoittanut:
Markus Nurmesniemi

”Autuas se mies, joka ei vaella 
jumalattomien neuvon mukaan, 
ei viivy syntisten tiellä eikä istu 
pilkkaajien parissa, vaan on miel-
tynyt Herran opetukseen (Too-
raan) ja tutkii sitä päivin öin.”

(Ps. 1:1)

”Teemmekö siis lain (Tooran) 
mitättömäksi vetoamalla us-
koon? Emme tietenkään! Me vah-
vistamme lain (Tooran).”

(Room. 3:31)

”Laki (Toora) on kuitenkin pyhä 
ja lain (Tooran) käsky pyhä, van-
hurskas ja hyvä … Me tiedämme, 
että laki (Toora) on hengellinen 
mutta minä olen lihallinen, myyty 
synnin alaiseksi.”

(Room. 7:12 ja 14)

”Älkää luulko että minä olen tul-
lut lakia (Tooraa) tai profeettoja 
kumoamaan vaan täyttämään. 
Totisesti minä sanon teille: kun-
nes taivas ja maa katoavat, ei 
laista (Toorasta) katoa pienin-
kään kirjain, ei ainoakaan piirto, 
ennen kuin kaikki on tapahtunut.  
Joka siis jättää pois yhdenkin 
näistä pienimmistä käskyistä ja 
sillä tavoin opettaa ihmisiä, sitä 

kutsutaan pienimmäksi taivas-
ten valtakunnassa (kuningaskun-
nassa). Mutta joka noudattaa ja 
opettaa näitä käskyjä, sitä kutsu-
taan suureksi taivasten valtakun-
nassa (kuningaskunnassa).

(Matt. 5:17-19).

”Kristus on näet lain (Tooran) 
loppu (loppu = telos-sana tar-
kemmin käännettynä täyttymys, 
päämäärä), vanhurskaudeksi jo-
kaiselle joka uskoo.”

(Room. 10:4)

”Ja alkaen Mooseksesta ja kai-
kista profeetoista hän selitti heil-
le, mitä kaikissa kirjoituksissa oli 
hänestä sanottu”.

(Luuk. 24:27)

”Jeesus sanoi heille: ”Tätä tar-
koittivat minun sanani, jotka 
puhuin teille ollessani vielä tei-
dän kanssanne. Kaiken sen pitää 
käydä toteen, mitä minusta on 
kirjoitettu Mooseksen laissa, pro-
feetoissa ja psalmeissa.”

(Luuk. 24:44)

Jumalan Kuningaskunta ei 
koostu yksittäisistä symboleista, 
rituaaleista, opeista, organisaati-
oista, uskon julistuksista tai pel-
kästään jopa itse Raamatusta, 
vaan siitä väkevästä todellisuu-

desta mihin kaikki edellä mainitut 
meitä suuntaavat ja ohjaavat. Ne 
ovat oppaita ja suuntaviittoja Ju-
malan Kuningaskuntaan.

Toora, ”Jumalan laki” tai ”Moo-
seksen laki” , kuten sitä myös 
kutsutaan, on määritelty samaan 
tapaan: 

”Laissa (Toorassa) on siis tule-
van hyvän varjo, ei itse asioiden 
olemusta.” (Hepr. 10:1). 

Karkeasti jaoteltuna laki on 
jaettavissa kolmeen kategoriaan: 
uhrilakeihin, seremonialakeihin 
sekä moraalilakeihin. Kahteen en-
simmäiseen kategoriaan Yeshua 
teki maanpäällisen vaelluksen ja 
uhrikuoleman myötä muutokset. 
Uhraammehan me uudessa liitos-
sa olevat eläinten sijasta kiitosta 
ja ylistystä suullamme ja ruko-
uksellamme sekä tunnustamme 
syntimme niistä puhdistautuen.

Myös seremonialait muuttuivat 
Melkisedekin järjestyksen mu-
kaisesti. Eihän pappeuden lait 
voineet täydelliseksi tehdä. Näis-
tä lain, Tooran, muutoksista Hep-
realaiskirje kertoo. Uhri- ja sere-
monialaeissa oli tulevaisen, itse 
Herrain Herralle ja Kuningasten 
Kuninkaalle tehtävän ylistys- ja 
rukouspalvelun varjo. 

Tarkoittaako tämä sitten että 

lakia ei tarvitse enää huomioida, 
eikä sitä tarvitsisi enää noudat-
taa? Ei yhtään sen enempää eikä 
vähempää kuin ehtoollisviinin ja 
–leivän nauttimistakaan.

Kaikki nämä ovat myös tulevai-
sen varjoa, esikuvaa tulevasta 
hyvästä.

“Juokaa tämä minun muistokse-
ni”, Yeshua itse sanoi .

“Niin usein kun te siitä juotte, 
tehkää se minun muistokseni. 
Sillä niin usein kun te syötte tätä 
leipää ja juotte tästä maljasta, te 
julistatte Herran kuolemaa, siihen 
asti kun Hän tulee” (1. Kor. 11:25-
26).

Ehtoollinen, kuten näemme, on 
myös varjokuva tulevasta realis-
mista.

Varjo on hepreaksi ”tzel”, ja sa-
masta juuresta juontaa myös nimi 
Betzalel, ”Jumalan varjossa”.

”Kaikkivaltiaan varjossa yöpy-
minen” (Ps. 91:1) tarkoittaa sa-
maa kuin oleskelua turvaisassa 
paikassa.

Se liittyy myös nimitykseen “tze-
lem Elohim” – Jumalan kuva. Toi-
sin sanoen raamatullisin termein 
ilmaistuna varjo on normaalisti 
positiivinen asia. Ei missään ni-
messä negatiivinen.

”Älköön siis kukaan tuomitko 

Tooran Henki 
Yeshua ja Mooseksen kirjat

**********
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teitä syömisen tai juomisen tai 
jonkin juhlan, uudenkuun tai sa-
patin vuoksi.  Nehän ovat vain 
(vain-sanaa ei ole alkukielessä, 
ainoastaan suomalaisissa kään-
nöksissä, huom.) varjo siitä, mikä 
oli tulossa, mutta itse todellisuus 
on Kristuksessa.” (Kol. 2:17).

Yeshua
keskipisteenä
Mutta kun varjosta tulee pää-

määrä itsessään, ollaan pahas-
ti hakoteillä. Uskonnollisuus ja 
lakihenkisyys voi sammuttaa 
Hengen, ja viedä ihmistä ohi pää-
määrän. Judaismi on vuosisato-
jen aikana luonut Toorasta oman 
uskontonsa, uskonnollisuuden 
kehän, jossa tuhannet lisäkäskyt 
ja rabbinistiset traditiot ovat se-
koittaneet Jumalan sanan ja työn-
täneet oikeaa Tooraa taka-alalle.

Toora on kuitenkin pyhä ja 
Tooran käsky pyhä, vanhurskas 
ja hyvä (Room 7:12). Mutta Raa-
matusta olemme oppineet, että 
vastoin Jumalan käskyä Israelin 
lapset epäonnistuivat Tooran pi-
tämisessä. Koko Toora määrättiin 
pidettäväksi, mutta ihmiselle se 
on täysin mahdotonta. Näin Too-
ra paljastaa ihmisen synnit. Elä-
män päämäärä on pyrkiä tuohon 
Tooran viitoittamaan pyhyyteen, 
mutta samalla meidän tulee nöyr-
tyä ja tunnustaa ettemme omin 
voimin siihen pysty. Joka tapauk-
sessa on siunaukseksi opiskella 
Jumalan opetusta ja pyrkiä askel 
askeleelta tuohon kypsyyteen, 
johon Toora meitä kutsuu. Nuo 
askeleet otetaan Yeshuan kanssa, 
ilman lakihenkisyyttä, pinnalli-
suutta tai Tooran pintaan tuijot-
taen. Ja ilman omavanhurskautta.

 
Jotta me todella oppisimme 

tuntemaan Jeesuksen Kristuk-
sen, Yeshuan Messiaan elämää ja 
opetusta, meidän tulee oppia lu-
kemaan Tooraa ja profeettoja oi-
kein. Meidän tulee löytää Yeshua 
Vanhasta Testamentista. Vasta 
sitten ymmärrämme täydemmin 
Yeshuan ensimmäisen tulemisen 
ja toisen tulemisen merkitykset. 
Toora on kytköksissä Yeshuan 
ensimmäiseen tulemiseen, joka 
on kytköksissä Yeshuan toiseen 
tulemiseen. Kaikkein tärkeintä on 
löytää Tooran ydin, sen henki jota 
ovat oikeudenmukaisuus, laupe-
us ja uskollisuus. (Niin kuin itse 
Yeshua sen ilmaisee Matt. 23:23)

Mitä Toora
tarkoittaa?
Sana ”Toora”, ”Tora”, nostaa 

peruskristilliseen elämään tot-
tuneen uskovaisen karvat pys-

tyyn.  Se liitetään automaat-
tisesti lain alla tempoilevaan 
juutalaisuuteen. Toora on jotain 
epämääräistä, monimutkaista ja 
sotkuista judaismia, johon ei kan-
nata sotkeutua. Muuten uppoaa 
syvään suohon. Kaatuu raskaan 
kuorman painosta, ”lain alla” taa-
pertaen. 

Rituaalimainen lain noudatta-
minen ilman Messiaan Hengen 
kuljetusta ja vapautta on kuolleen 
kirjaimen seuraamista. Kaikenli-
säksi tällaiseen uskontomuotoon 
on lisätty taakaksi taakan päälle 
vino pino ihmistekoisia määrä-
yksiä ja perinnäissääntöjä. Tästä 
Paavalikin varoitti kirjeissään. Va-
pauteen Yeshua meidät vapautti. 

Nämä judaismin piirteet ovat 
ominaista ortodoksijuutalaisuu-
delle, joka latoo raskaita kuormia 
lain alla taapertavien niskaan. 
Tuollainen farisealainen judaismi 
tuo omia lisäyksiä Tooran nou-
dattamiseen omin ihmis- ja perin-
näissäännöin, Mishnan, Talmudin 
ja nykyään jopa kabbalan voimin. 
Juuri sellaista vastaan Paavali ja 
muut apostolit joutuivat taistele-
maan. 

Farisealaisen suunnan juutalai-
set olivat imeneet perinnäissään-
nöt jo äidinmaidossa. Heille "laki" 
on yhtä kuin perinnäissäännöt. 
Hehän väittivät Mooseksen saa-
neen myös suullisen lain Siinailla. 
Farisealaisessa ajattelussa Too-
raa, viittä Mooseksen kirjaa, ei 
ole ilman perinnäissääntöjä. 

Tältä kantilta katsottuna on 
ymmärrettävää, ettei kristikunta 
halua koskea Tooraan pitkällä ti-
kullakaan. Mutta onko tämä nä-
kökulma oikeudenmukainen itse 
Tooraa kohtaan?

Sana Toora ei esiinny missään 
kristikunnan Raamatun käännök-
sissä. Se on käännetty poikkeuk-
setta laki-sanaksi. Tämä käännös-
työ itsessään on jo asenteellisia 
merkityksiä luova teko. 

Sana ”toora” eli ”tora” tulee 
heprean kielestä. Toora tarkoittaa 
suomeksi opetusta ja ohjetta. Tar-
kalleen ottaen sanan perusmuoto 
yara tarkoittaa ohjetta, opetusta, 
perustuksen laskemista ja jonkun 
asian tai oikean suunnan osoit-
tamista. Yara määritellään myös 
niin, että se on jonkin ohjaamista 
tai ampumista oikeaan suuntaan, 
kuin maaliinsa niin kuin jousi-
pyssyllä ammutaan nuoli ”napa-
kymppiin”.

Heprealainen sana ”chata” puo-
lestaan tarkoittaa suomeksi syn-
tiä. Chata-sanan merkitys liite-
tään myös nuolen ampumiseen, 
mutta chatan merkitys tarkoittaa 

ohi ampumista tai laukauksen 
jäämistä vajaaksi, lyhyeksi. 

  
Toora-sanan alkuperäisessä tar-

koituksessa ymmärrettynä Toora 
sisältää KAIKEN Jumalan ihmisille 
antaman opetuksen ja ohjeistuk-
sen.  Kokonaisuudessaan voi sa-
noa että koko Raamattu on siten 
täydellinen Toora.

Tässä kirjoituksessa keskity-
tään kuitenkin jo muinaisuudes-
sa nimettyyn Tooraan eli viiteen 
Mooseksen kirjaan. Kun tässä 
kirjoituksessa käsitellään Tooraa, 
tarkoitetaan sillä juuri Raamatun 
viittä ensimmäistä kirjaa (Gene-
sis, Exodus, Leviticus, Numeri ja 
Deuteronomy). Ne ovat Raama-
tun ainoat tekstit, jotka Jumala 
on suoraan puhunut ihmiselle 
(”Näin sanoo Herra, puhu Israelin 
lapsille seuraavat sanat” ym.). 

Mooseksen kirjat on kirjoitettu 
Jumalan SANELEMANA, kun taas 
kaikki muut Raamatun kirjat (Osia 
Ilmestyskirjaa lukuun ottamatta, 
joka on myös Herran sanelema) 
ovat Jumalan INSPIROIMAA, Hen-
gen antamiin sanomiin tai näkyi-
hin perustuvaa kirjoitusta.

Lisäksi Jumala puhui sanansa 
hepreaksi, onhan Toora ja valta-
osa Raamatusta muutenkin kir-
joitettu hepreaksi. Voidaan hyvin 
vahvoin perustein esittää, että 
kyse on jumalallisesta kielestä, 
onhan kielen jokaisella kirjaimel-
la ja sanalla oma runsas merki-
tyksensä, jotka kätkevät sisälleen 
lukuisia tulkinnan ja sanoman 
tasoja ja salaisuuksia. Juuri tästä 
syystä käännöstekstejä lukevat 
uskovat kaikkialla maailmassa 
menettävät niin paljon Jumalan 
Sanan sanomasta.

Maailmassa oli ennen Baabelin 
tornin hajoittamista vain yksi kie-
li, ja lienee oikeutettua epäillä sen 
olleen juuri heprean kieli. Useat 
kielitieteelliset tutkimuksetkin 
osoittavat maailman kielten pol-
veutuvan alkuaan yhdestä seemi-
läisestä yleiskielestä. Seemiläisiin 
kieliin kuuluu mm. heprean, ara-
mean ja arabiankielet.

Tooran ennalleenasettaminen

Paavali, joka kristikunnan kes-
kuudessa on tulkittu kiivaaksi 
Tooran vastustajaksi, sanoo ”Too-
ran olevan kuitenkin pyhä ja Too-
ran käskyn pyhä, vanhurskas ja 
hyvä.” (Room.  7:12).

Muinaiset profetiat kertovat 
meille, että Tooran maine tulee 
asetettua ennalleen, ja ihmiset 
palaavat lopun aikoina jälleen 

Jumalan koko Sanan pariin. Men-
neet sukupolvet ovat saaneet 
perinnökseen korvausteologian 
muokkaamaa Sanaa, mutta siihen 
tulee muutos: 

”Herra, minun voimani ja tur-
vani, pakopaikkani hädän päivä-
nä (ahdistuksen aikoina)! Sinun 
luoksesi tulevat kansat ja sano-
vat: ”Isämme saivat perinnök-
seen pelkkää petosta…” (Jeremia 
16:19). 

”Monet kansat lähtevät liikkeel-
le sanoen: ”Tulkaa, nouskaamme 
Herran vuorelle, Jaakobin Juma-
lan huoneeseen, että Hän opet-
taisi meille teitään ja me vael-
taisimme Hänen polkujaan. Sillä 
Siionista lähtee opetus (Toora), 
Jerusalemista Herran sana.” (Mii-
ka 4:2).

Tooraa kammoksutaan kris-
tikunnan keskuudessa mones-
takin syystä. Kolme yleisintä 
syytä juontuu väärinkäsityksistä 
ja muunnelluista tulkinnoista. 
Nämä kolme väärinkäsitystä ovat 
muokanneet kristillistä ajatteluta-
paa vuosisatoja.

Väärinkäsitysten summaa

Ensimmäinen syy johtuu kor-
vausteologiasta, uskon heprea-
laisilta juurilta irrottautumisesta. 
Kristikunnan sisällä on opetettu 
pappeja ja seurakuntajohtajia 
varhaisten, juurilta irtautunei-
den kirkkoisien oppien mukaan. 
Nämä olivat etenkin ensimmäi-
sinä vuosisatoina pahasti anti-
semitistisesti värittyneitä oppeja. 
Vaikka useat kirkkosuunnat ovat 
tehneet katumusta ja pyytäneet 
anteeksiantoa juutalaisilta, ovat 
itse opilliset suunnat jääneet kui-
tenkin kirkkosuunnissa elämään. 
Nämä opinsuunnat ilmenevät 
myös monissa Raamatun kään-
nöstöissä asenteellisina käännös-
valintoina.

Kaiken lisäksi opit ovat saaneet 
vuosisatojen aikana humanistisfi-
losofisia vaikutteita yliopistomaa-
ilmasta, eikä niillä ole mitään te-
kemistä heprealaisen kontekstin 
eikä Jumalan Sanan kanssa.

Toinen väärinkäsitys perustuu 
Raamatun käännösvirheeseen.

Kristikuntaan levinneet käsitteet 
ovat saaneet paljolti alkunsa krei-
kan kielestä. Kun Pyhiä Kirjoituk-
sia (Mooseksen kirjat, profeetat, 
psalmit ja sananlaskut) aikanaan 
käännettiin kreikan kielelle, huo-
mattiin että hepreankieli sisältää 
sanoja, ilmauksia ja käsitteitä joi-
ta kreikan kielessä ei ole. Silloin 
yritettiin löytää lähin vastaava 
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sana kreikankielestä. Useimmiten 
tämä onnistui, mutta valitettavas-
ti muutama kömpelö käännös on 
luonut pohjaa joillekin vääristy-
neille teologioille. Sama toimin-
tatapa jatkui Uutta Testamenttia 
kirjoitettaessa.

Koska toora-sanalle ei ollut 
antaa vastineeksi täsmällistä ja 
merkitykseltään yhtäläistä kreik-
kalaissanaa, sille annettiin sana 
joka sisältyy osaan toorasta.  Pää-
dyttiin laki-sanaan. Sisältäähän 
Toora käskyjä, joita voidaan peri-
aatteessa kutsua myös laiksi.

Sana ”laki” tulee kreikan kie-
lestä ”nomos”. Viidennen Moo-
seksen kirjan nimi hepreaksi on 
”Devarim”, mikä suomeksi kään-
nettynä on ”sanoja” tai ”sanat”. 
Devarim viittaa kirjan ensimmäi-
seen lauseeseen ”Nämä ovat ne 
SANAT, jotka Mooses puhui koko 
Israelille autiomaassa…”

Ja koska näillä ”sanoilla” viita-
taan Jumalan antamiin ohjeisiin 
ja opetuksiin, annettiin devarim-
sanan perään vahvistukseksi 
kreikkalainen nomos-sana. Lisäk-
si ”devarim” käännettiin kreikaksi 
”deutero”. Näin Viides Moosek-
sen kirja sai kreikkalaiseksi ni-
mekseen ”Deutero-nomos”, joka 
kuvaa kirjan sisältöä opetuksen ja 
ohjeiden tarkasteluna.  Sana  ”no-
mos” , ”laki”, tuli siten Raamatun 
käännöksiin jäädäkseen pysyvästi 
niihin.

Englanniksi Deutero-nomos 
käännettiin muotoon Deuterono-
my, mutta ”nomos” sai englan-
niksi Raamatun vanhan ja uuden 
testamenttien teksteissä suoran 
käännösmuodon ”law”, ”laki”, 
ja määritelmä levisi King James 
–raamatun myötä kaikkialle kris-
tikuntaan. 

Kolmas väärinkäsitys perustuu 
aikaisemmin mainittuihin ihmis-
oppeihin ja traditioihin.

Tämän päivän juutalaisuus eli 
judaismi perustuu Yeshuan eli 
Jeesuksen ajan fariseuksen op-
peihin.  Sen kirjallinen oppipoh-
ja keskittyy viiteen Mooseksen 
kirjaan, ja vain nämä kirjat ovat 
saaneet hyväksynnän ortodoksi-
juutalaisten keskuudessa. Jopa 
useimmat profeetat, mutta myös 
psalmit ja muut Tanachin eli niin 
sanotun Vanhan Testamentin kir-
joitukset saavat ortodoksijuuta-
laisen kulmakarvat kohoamaan. 
Viisi Mooseksen kirjaa nimettiin 
Tooraksi.

Tämä Toora tunnetaan maail-
malla juutalaisuuden kulmakive-
nä. MUTTA: Sen lisäksi juutalais-

rabbit ovat vuosisatojen aikana 
lisänneet tuhansia suullisia lakeja 
ja käytäntöjä Tooraansa mukaan. 
Judaismiin kuuluu se, että rab-
beilla on itsejulistettu oikeus ja 
valta lisätä tai vähentää Tooraan 
sisältyviä lakeja. Juuri tätä vas-
taan itse Yeshua painokkaasti pu-
hui ja toimi.

Yeshuan ajan ja apostolisen ajan 
Pyhät kirjoitukset käsittivät Moo-
seksen kirjojen lisäksi profeettain 
kirjat, psalmit, sananlaskut ja va-
litusvirret. Nämä ovat hepreaksi 
”Tanach” eli niin sanottu Vanha 
Testamentti. Lisäksi oli joitain 
apokryfisiä kirjoituksia. Huomat-
tavaa kuitenkin on, että niin sa-
notun Uuden Testamentin ajan 
kirjoituksia ei ollut tuolloin vielä 
olemassa. Uuden Testamentin 
kirjoituksia ja tapahtumia vasta 
elettiin todeksi, joten kaikki Py-
hät Kirjoitukset joihin Yeshua ja 
apostolit puheissaan Uudessa 
Testamentissa viittaavat ovat juu-
ri Tanachista poimittuja.

Apostoli Paavali viittaa kirjoit-
taessaan ja puhuessaan Toorasta 
usein koko Tanachiin, vaikka tämä 
on järjestään käännetty aina laki-
sanalla. Tooran ydin ja keskusta 
on kuitenkin Jumalan Siinailla an-
tamat käskyt ja säädökset.

Paavali pitää kaikessa sanomi-
sissaan, tekemisissään ja puheis-
saan koko ajan Yeshuan keskipis-
teenä.  Käyttäen vanhan liiton 
kirjoituksia työkalupakkinaan. 

Mihin Toora
osoittaa 

TORA-sanan avaaminen muinai-
sesta piktografisesta hepreasta 
käsin:

Hey-kirjain:  KATSO, TUTKI
Resh-kirjain:  PÄÄ, JOHTAJA, 

MIES
Waf-kirjain: NAULA, KOUKKU, 

OLLA LIITOKSENA
Taf-kirjain: MERKKI, LIITTO, RIS-

TI
eli KATSO MIESTÄ NAULATTU-

NA RISTILLE (LIITON MERKIKSI)

Tämä viesti löytyy muinaisen 
hepreankielen tora-sanasta jo 
vuosisatoja ennen Messiaan syn-
tymistä maailmaan. Toora osoit-
taa siis Messiaaseen.

Jumalan opetukset ja ohjeet 
ovat aina olleet olemassa. Adam 
ja Eeva, Cain ja Abel, Nooa, Abra-
ham, he kaikki tunsivat Jumalan 
ohjeet. Kun Israel kutsuttiin ulos 
Egyptistä ,sai se liiton sinetiksi, 
ikään kuin avioliiton sinetiksi Ju-
malan koko Tooran Siinainvuorel-
la. Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin 

perheelle lupaaman liiton sinetik-
si. Toora on Jumalan avioliittoso-
pimus Israelin kansalle, jonka Hän 
otti omakseen. Ensihedelmäk-
seen ja pappiskansakseen ennen 
muita kansoja. Ja muukalaiset 
pääsevät tuohon liittoon Yeshuan 
kautta.

Kuka sitten antoi Tooran Israelil-
le? Isä Jumala? Jumalan enkeli? 
Kenties Gabriel tai Mikael?

Vai itse Pelastaja ja Vapahtaja, 
”Jumalan Sana” Yeshua?

”Yksi on lainsäätäjä ja tuomari, 
hän, joka voi pelastaa ja tuomita 
kadotukseen.”

(Jaak. 4:12)
Yeshua itse sanoi: ”Jos te ra-

kastatte minua, te pidätte minun 
käskyni.” (Joh. 14:15) Tällä Hän 
suoraan viittaa myös aikaan, jol-
loin Toora ja kymmenen käskyä 
annettiin Siinainvuorella jolloin 
JHWH, käskyjen antaja, sanoi 
Moosekselle: ”…mutta osoitan 
armoa niille tuhansille, jotka ra-
kastavat minua ja pitävät minun 
käskyni.” (2.Moos. 20: 6). Toora ja 
Jumalan sana ovat synonyymejä 
keskenään.

”Alussa oli Sana. Sana oli Juma-
lan luona, ja Sana oli Jumala. Hän 
oli alussa Jumalan luona. Kaikki 
on syntynyt hänen kauttaan. Il-
man häntä ei ole syntynyt mi-
tään, mikä syntynyt on. Hänessä 
oli elämä, ja elämä oli ihmisten 
valo.” (Joh. 1:1-4)

Tiedämme että Yeshua on Ju-
malan Sana. Tiedämme myös kir-
joituksista, että Toora on lamppu 
ja valo: ”Sinun sanasi on minun 
jalkaini lamppu ja valkeus minun 
tielläni.” (Ps. 119:105) 

Yeshua sanoi myös:  ”Minä olen 
tie, totuus ja elämä. Ei kukaan 
tule Isän tykö muuten kuin minun 
kauttani.” (Joh. 14:6).

Jokainen näistä kolmesta määri-
telmästä tie, totuus ja elämä ovat 
myös Tooran määritelmiä. 

Messias julistaa siten olevansa 
itse Toora, Elävä Toora, ja vain Hä-
neen uskomalla meillä on ikuinen 
elämä.

 
Tooraan viittaavia synonyymejä 

ovat mm. valo, polku ja lamppu. 
Uusi Testamentti on täynnä juuri 
näitä synonyymejä.  Myös Elä-
män Puun on katsottu olevan yksi 
Tooran nimistä. Kuten tiedämme 
Paratiisista löytyy Elämän Puu, ja 
myös Yeshuaa on kutsuttu tällä 
nimityksellä. Aadamin ja Eevan 
seurana Paratiisissa oli Elämän 
Puu.

Hengen lapsena,
ei kirjaimen

Yeshuan oppeja noudattamal-
la ja seuraamalla sitä miten Hän 
eli elämää maan päällä ollessaan 
voimme päätyä johtopäätökseen 
että Herra täytti Tooran noudat-
tamalla Tooraa. Ilomme on siinä, 
että Hän poisti Tooran kirouksen 
yltämme.  Saatuamme Puolusta-
jan, Pyhän Hengen, meidän tulee 
elää Tooran osoittamaa tietä Hen-
gessä.

”Minä annan heille sellaisen 
sydämen, että he tuntevat mi-
nut, sillä minä olen Herra. Koska 
he palaavat (teshuva= kääntyä, 
palata takaisin, samaa sanaa käy-
tetään katumuksesta kautta koko 
UT:n) minun luokseni kaikesta 
sydämestään, he ovat minun kan-
sani ja MINÄ OLEN heidän Juma-
lansa.” (Jer.  24:7)

”Mutta se liitto, jonka minä teen 
Israelin huoneen kanssa tulevina 
päivinä, sanoo Herra, on tällai-
nen; Minä panen opetukseni hei-
dän sisimpäänsä ja kirjoitan sen 
heidän sydämeensä.  Niin minä 
olen heidän Jumalansa, ja he ovat 
minun kansani.” (Jer. 31:33)

Yllä mainittuja Raamatun paik-
koja siteerataan myös Heprea-
laiskirjeessä (mm. Hep 8:10), kun 
puhutaan Tooran kirjoittamisesta 
uskovien sydämiin. Uudestisynty-
neet kristityt noudattavat siis eh-
käpä tietämättään Tooran ydintä 
ja henkeä silloin kun tekevät hy-
vää lähimmäiselleen, ovat oikeu-
denmukaisia ihmisiä kohtaan ja 
rakastavat Jumalaa! (Vertaa Matt. 
23:23, ”oikeus, laupeus ja uskolli-
suus”)

Heti perään Heprealaiskirjees-
sä selitetään mikä Toorassa on 
muuttunut eli vanhan liiton uh-
ripalvelus, jumalanpalvelusta 
koskevat säädökset ja maallinen 
pyhäkkö (temppeli).

Yeshua sanoo Joh. 5:39 ja 46 
löytyvänsä Kirjoituksista (mm. 
Psalmeista ja profeetoista) sekä 
Mooseksen kirjoista), mutta peite 
peittää israelilaisten silmiä (Mm. 
Room 11 jne.).

Roomalaiskirjeen 11. luvusta 
selviää myös se, että Israelin ul-
kopuolinen uskova, tunnustaes-
saan uskonsa uudestisyntyneenä 
Yeshuaan, tulee ”oksastetuksi Is-
raelin jaloon öljypuuhun”. Tämä 
tarkoittaa sitä että uskova saa 
paitsi kaikki Kuningaskunnan 
oikeudet tulla Jumalan kunin-
gaskunnan lapseksi, myös vel-
voitteet,  ja näihin kuuluu myös 
Tooran kunnioittaminen. Se ei 
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tarkoita sitä että sinun tulee or-
jallisesti noudattaa esim. raa-
matullista ruokavaliota. Se ei ole 
pelastuskysymys. Jumala jakaa 
kuitenkin viisauttaan lapsilleen 
myös Tooran välityksellä, ja ter-
veellisen ruokavalion noudatta-
minen on luonnollisesti viisautta.  
Kun tulin uskoon ja sain Pyhän 
Hengen kasteen koin voimakasta 
johdatusta näiden asioiden äärel-
le.  Minä henkilökohtaisesti TAH-
DOIN noudattaa terveellistä, raa-
matullista ruokavaliota. Minulle 
tämän ja monen muun Toorassa 
olevan asian SISÄISTÄMINEN, ei 
ulkoisen rituaalin noudattami-
nen, oli vain yksi ilmestys lisää 
Jumalan huolenpidosta ja rakkau-
desta lapsiaan kohtaan.

 
Modernin lakijärjestelmän
perusta

Alkujaan Toora annettiin orja-
kansalle, joka ei ollut koskaan 
oppinut olemaan itsenäisesti 
toimiva kansakunta. Israel kasvoi 
ja eli orjan elämää vuosisatoja, 
kunnes Jumala näytti voimansa ja 
erotti heidät Egyptin, maailman 
orjuudesta. Hän vei Israelin ulos 
Egyptistä, ja heitä seurasi joukko 
muukalaisia. Jumala antoi heidän 
liittyä heihin, ja tämä on myös 
esikuvaa siitä, mistä saamme lu-
kea myös Roomalaiskirjeen 11. 
luvussa. Israeliin on aina liittynyt 
joukko muukalaisia. Kautta koko 
Raamatun historian.

Osatakseen toimia oikein ja 
vanhurskaasti Jumalan valitse-
mana kansana se tarvitsi ohjeet, 
säädökset ja lait kuinka toimia 
kansana.  Eihän Israelilla itsellään 
ollut kokemusta kansana tai maa-
na toimimisesta, mutta tässäkin 
Jumala osoitti voimansa. Jumala 
antoi Tooran, ja Israel alkoi ope-
tella kuinka toimia kansana kaikil-
la elämän osa-alueilla. 

Kaikkia tämän päivän demo-
kraattisia valtioita tarkastelles-
samme huomaamme, kuinka 
maiden lakijärjestelmät perustu-
vat Tooraan. Ja kuinka Jumalan 
käskyistä luopuminen tuo kaaos-
ta ja epäjärjestystä niiden yhteis-
kuntajärjestyksiin nykyään.

Nyt, uuden liiton uskovina, mei-
dän Tulee nähdä Tooran henki. 

Tooran peruskallio ja ydin ovat 
kymmenen käskyä. Kymmeneen 
käskyyn tiivistyy kaikki Tooran 
käskyt, säädökset ja lait. Ja käskyt 
ovat tiivistettynä kahteen ryh-
mään: Jumalasuhdetta koskeviin 
käskyihin ja ihmissuhteita koske-
viin käskyihin. 

Näe Jumalan
opetus kirjaimen takana

Yeshua opetti tästä hyvin juu-
talaisella tavalla, tavalla jonka 
ymmärrys aukenee kun luemme 
Uutta testamenttia heprealaises-
ta mentaliteetista käsin. Kun lai-
noppineet yrittivät kiusata Yeshu-
aa kysymällä tältä mikä on suurin 
käsky laissa, vastasi Hän: 

"Rakasta Herraa, sinun Juma-
laasi, kaikesta sydämestäsi ja 
kaikesta sielustasi ja kaikesta 
mielestäsi. Tämä on suurin ja en-
simmäinen käsky. Toinen, tämän 
vertainen, on: Rakasta lähim-
mäistäsi niin kuin itseäsi. Näissä 
kahdessa käskyssä riippuu kaikki 
laki ja profeetat." (Matt. 22: 37-
40)

Miten Yeshua opetti? Siten kuin 
hänellä olisi kaikki valta. Yeshua 
käytti rabbien menetelmiä saa-
den ymmärretyksi sanomansa 
sen heprealaisen ajattelumaail-
man keskuuteen, mikä ympärillä 
vallitsi. Toora on paitsi Jumala-
suhteen suhdekirjaopas ("Ra-
kasta Herraa, sinun Jumalaasi, 
kaikesta sydämestäsi ja kaikesta 
sielustasi ja kaikesta mielestäsi"), 
mutta myös ihmisen suhdekirja-
opas ihmiseen ("Rakasta lähim-
mäistäsi niin kuin itseäsi"). 

Yeshua summasi siis kaikki käs-
kyt tiivistäen ne noihin kahteen 
käskymuotoon (saman tekee Paa-
vali roomalaiskirjeessä 13:8-9). 
Samalla Hän antoi ymmärtää, että 
on tärkeämpää rakastaa Juma-
laa kuin pitäytyä tiukasti Tooran 
lakijärjestelmään. Tämä saattaa 
aluksi tuntua vaikeaselkoiselta, 
mutta Pyhän Hengen johdatus 
opettaa tässäkin asiassa. Kaikkea 
ei kannata yrittääkään noudattaa 
kirjaimellisesti, vaan näe Juma-
lan armo ja kasvatustyö jokaisen 
ohjeen ja säädöksen takana. Näe 
mihin Toora osoittaa. Opettihan 
Herrakin, että Sapattina on lupa 
tehdä hyvää, kun fariseukset nuh-
telivat Häntä totaalilevon rikko-
misesta.  

”Sitten Yeshua.. ja meni heidän 
synagoogaansa. Siellä oli mies, 
jonka käsi oli surkastunut. Voi-
dakseen nostaa syytteen Yeshuaa 
vastaan fariseukset  kysyivät hä-
neltä: ”Onko luvallista parantaa 
sapattina?”

Mutta Yeshua sanoi heille: ”Jos 
jollakin teistä on lammas ja se 
putoaa kuoppaan sapattina, eikö 
hän tartu siihen ja nosta sitä 
ylös? Kuinka paljon arvokkaampi 
onkaan ihminen kuin lammas! Sa-
pattina on siis lupa tehdä hyvää. 
Sitten hän sanoi miehelle: ”Ojen-

na kätesi.” Mies ojensi, ja käsi tuli 
ennalleen, yhtä terveeksi kuin toi-
nenkin käsi.” (Matt. 12: 9-13)

Yeshua tarttui hyvin ankaras-
ti fariseusten Tooraan tekemiin 
lisäyksiin, ihmiskäskyihin, jotka 
antavat kasvot tämän päivän juu-
talaisuudelle.

”Silloin Yeshuan luo tuli Jerusa-
lemista fariseuksia ja kirjanoppi-
neita, ja he kysyivät: ”Miksi sinun 
opetuslapsesi rikkovat vanhinten 
perinnäissääntöä? Hehän eivät 
pese käsiään, kun rupeavat syö-
mään.” Yeshua vastasi heille: 
”Miksi te itse rikotte Jumalan käs-
kyn perinnäissääntönne tähden?” 
(Matt. 15:1-3).

Samalla Yeshua viittaa myös 
Jesajan sanoihin: ”Te tekopyhät! 
Oikein on Jesaja teistä ennusta-
nut sanoessaan: ”Tämä kansa 
kunnioittaa minua huulillaan, 
mutta sen sydän on kaukana mi-
nusta. Turhaan se palvelee minua 
opettaen oppeja, jotka ovat ih-
misten käskyjä.” (Matt. 15: 7-9).

Nyt Toora on kuitenkin kirjoi-
tettu kivisydämien sijasta uudes-
tisyntyneiden lihasydämiin. Pyhä 
Henki kertoo oikean ja väärän. 

”Hän on myös tehnyt meidät 
kykeneviksi olemaan uuden lii-
ton palvelijoita, ei kirjaimen vaan 
Hengen. Kirjain tuottaa kuole-
man, mutta Henki tekee eläväksi” 
(2Kor 3:6).

Ei rabbinistisuudelle

Messias, Jumalan Elävä Toora, 
hallitsee uskovan sisimmässä, 
siksi uskova ei ole enää lain kir-
jaimen alla. Ulkoinen lain noudat-
taminen ilman Yeshuaa ja uskon 
lahjaa ei koskaan tuo sydäntä 
oikeaan tilaan Jumalan edessä. 
Nyt, kun itse lain Herra asuu us-
kovassa, on Toora ihmisen toinen 
luonto. 

On Jumalalle mieluista osoittaa 
kuuliaisuutta ja opiskella Tooraa, 
armon ja vapauden pohjalta. Ju-
malan sana ei raukea tyhjiin, ja 
sen noudattamisesta seuraa siu-
naus. 

Meidän ei tule mennä rabbinis-
tisen judaismin syövereihin, mut-
ta meidän kannattaa nähdä se 
hyvä, mikä vuosituhansien Sanan 
tutkimisesta on rabbien kautta 
tullut (nykyään etenkin messiaa-
nisten rabbien).

Tooraa vuosisatoja tutkineet 
rabbit ovat löytäneet useita ta-
soja ja ymmärtämisen avaimia, 
joita opiskelemalla pääsee sy-
vemmälle Sanan tuntemisessa. 

On olemassa juutalainen sanonta 
”Tooralla on 70 kasvot”. Mielen-
kiintoista on, että raamatullisessa 
mielessä luku 70 tarkoittaa myös 
kaikkia kansoja. Tooran mukaan 
70 kansaa tarkoittaa mm. ”kaik-
ki kansat”.  Nooan pojanpoikien 
lukumäärä oli 70 ja heidän jäl-
keläisistään muodostuivat mui-
naisen historian 70 kansaa (1. 
Moos. 9:19). Näin voisi sanoa, 
että sanonta viittaa myös siihen, 
että Toora eli Jumalan ohjeet ovat 
kaikille kansoille, eikä vain juuta-
laisille.

Tooran ymmärtämisen tasot

Nämä ”kasvot” ovat tiivistettä-
vissä Tooran neljään ymmärryk-
sen tasoon, jotka antavat metodit 
Sanan opiskeluun ja mietiskelyyn 
Pyhän Hengen johdatuksessa. 
Näitä ymmärryksen tasoja myös 
Uuden Testamentin, hepreaksi 
Brit Hadashan, kirjoittajat käyt-
tivät luodessaan pyhiä tekstejä 
omana aikanaan.

Rabbi Shaul eli Paavali opiskeli 
Gamalielin, suuren opettajan joh-
dolla. Hän oli puolestaan Rabbi 
Hillelin pojanpoika.  Hillel ikuisti 
ensimmäiset hermeneutiikan eli 
Raamatun tulkinnan periaatteet 
juutalaisuudessa. Nämä tulkin-
tasäännöt, joita Uuden Testa-
mentinkin kirjoittajat käyttivät, 
ovat samat joita kaikki Tooran ja 
Profeettojen heprealaiset tulkit-
sijat käyttivät. Siksi onkin hyvä 
että mekin pyrkisimme ymmärtä-
mään näitä sääntöjä.

(Tutustumme seuraavassa jul-
kaisussa miten Paavali käyttää 
mm. Galatalaiskirjettä kirjoittaes-
saan pohjanaan Tooran kirjoituk-
sia ja niiden tulkintaa kirjoittaes-
saan uuden liiton uskoville)

Tooran neljä ymmärtämyksen 
tasoa:

Peshat – kirjaimellinen, yksin-
kertainen, näkyvä taso

Remez – vihjaileva, suunnan an-
tava/alkuun saattava, rivien välis-
tä luettava, viittauksellinen

Derash – vertauskuvallinen, 
symbolinen, kriittinen selitys tai 
tulkinta (exegeettinen)

Sod – hengellinen, ydin ja syvin 
merkitys, ”salattu” 

Näiden sanojen ensimmäisistä 
kirjaimista muodostuu sana par-
desh, joka tarkoittaa puutarhaa, 
”paratiisia”. Akronyymi, joka se-
littää Tooran ymmärtämyksen 
kokonaisuuden aarteineen. Toisin 
sanoen, kun lukija pyrkii ymmär-
tämään ja lukemaan Tooraa käyt-
tämällä kaikkia neljää ymmärryk-
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sen tasoa, Toorasta muodostuu 
kuin paratiisi sitä opiskelevalle. 
Samalla Toora muodostaa aitauk-
sen, rajatun puutarhan. Toora 
näyttää rajat minkä puitteissa 
elää hyvää elämää. Yeshua on 
tuon lammasaitauksen Hyvä Pai-
men. Toora osoittaa Yeshuaan.

Sod-taso, ydintaso, paljastaa 
Yeshuan Toorasta, antaa ilmes-
tyksen Hänen tulemuksestaan ja 
rakkaudestaan.  Ensimmäisessä 
tulemuksessaan Yeshua itse käyt-
ti paljon remez ja derash –tasoja 
ottaessaan esimerkkejä opetuk-
seensa Toorasta.  

Vallankumouksellinen julis-
tus koskien Tooran täyttämistä 
ja sen oikeaa tulkintaa tapahtui 
Autuuden vuorella, paikassa jos-
sa Vapahtajamme piti vuorisaar-
nan (mm. Matteus 5,6 ja 7). Kun 
Yeshua sanoi ettei hän ole tullut 
lakia tai profeettoja ”kumoa-
maan” vaan ”täyttämään”, käytti 
hän juutalaisten rabbien omaa 
terminologiaa. ”Kumoaminen” 
tarkoittaa väärän tulkinnan an-
tamista, ”täyttäminen” tarkoit-
taa oikean tulkinnan antamista. 
Yeshuan opetuksen ja toiminnan 
perusta on koko ajan Tooran oi-
keassa tulkinnassa. Koko Uusi 
Testamentti on siten ikään kuin 
tiliä siitä miten Herra ”täytti” Too-
ran.

Vuorisaarna on kaikkein kes-
keisin opetus tämän päivän kris-
tikunnassa. Valitettavasti luopu-
mista on nähty tämän opetuksen 
suhteen jo monen vuoden ajan.

Lain teot –käsitteestä

2000 vuoden ajattelutapa, pe-
rinteet ja tavat ovat niin syvällä 
kristityn identiteetissä, että tä-
män kaiken ohi ajatteleminen 
vaatii suuren muutosprosessin.  
Kristityn ajattelutapa on kuiten-
kin länsimainen, hellenistinen, 
eikä sillä ole juurikaan yhteistä 
heprealaisen ajattelutavan kans-
sa.

"Lain teot", joista Paavalikin yh-
tenään kirjoittaa, viittaavat paitsi 
tekoihin ilman aitoa uskoa myös 
suulliseen lakiin, jonka Moosek-
sen aikanaan väitettiin saaneen 
Jumalalta Raamatussa olevan lain 
lisäksi. Myöhemmin tuo suullisen 
lakien perimätieto koottiin Mish-
naksi, joka tuli myöhemmin osak-
si Talmudia, joka on täydentävän 
suullisen lain yhteenveto ja seli-
tysteos. Siihen lisättiin jatkuvasti 
ihmisten kehittämiä sääntöjä, 
säädöksiä ja lakeja, joihin Paa-

valikin viittaa. Kyseessä on juu-
talainen perinne, jonka mukaan 
rabbinistiset juutalaiset elivät ja 
elävät yhä.

Talmudeja koottiin peräti kah-
den teoksen edestä, jotka eroa-
vat nekin näkemyksiltään jonkin 
verran (Babylonialainen ja jerusa-
lemilainen Talmud). 

Sanonnan "lain teot" merkitys 
on löydettävissä Kuolleenmeren 
kääröistä. Kääröt ovat noin 850 
kirjoituksen joukko, joka löydet-
tiin vuosina 1947-1956 yhdes-
tätoista Israelin Qumranin lähis-
töllä sijaitsevasta luolasta lähellä 
Kuolluttamerta (luolia on löytynyt 
myös myöhemmin muutama li-
sää ja tutkimukset jatkuvat, toim.
huom.).

Nahka- ja papyruskääröihin kir-
joitettujen tekstien joukossa on 
Vanhan Testamentin kirjojen kä-
sikirjoitusten lisäksi lain tulkintaa 
käsitteleviä tekstejä ja säädöksiä. 

Kääröistä tehtyjen tutkimusten 
mukaan sanonta "lain teot" viit-
taa suoraan suulliseen lakiin sekä 
useisiin keksittyihin lisäsääntöi-
hin koskien Tooran seuraamista. 
Nämä säännöt eivät löydy Raa-
matusta eikä sen sisältävästä Too-
rasta. 

Muiden muassa kääröjä tutki-
neet itämaisten kielten ekspert-
ti John Strugnell ja muinaisen 
hepreankielen professori Elisha 
Qimron ovat tehneet tämän ana-
lyysin.

Qumranin kääröistä on ollut 
apua Sanan tutkijoille, ja pidänkin 
mielenkiintoisena sitä, että luo-
lat, joissa kääröt olivat, löydettiin 
vuonna 1947. Samana vuonna 
jona YK teki kirjallisen sopimuk-
sen Israelin valtion perustamises-
ta.   

Lain teot on helpompi hah-
mottaa, kun näkee mielessään 
judaistiset perinnäissäännöt.  Ei 
kai Raamatusta löydä paikkaa, 
jossa meitä kehotetaan nouse-
maan sängystä oikealla jalalla, ja 
sitomaan kengännauhamme juu-
ri tietyssä järjestyksessä? Ja näitä 
perinnäissääntöjä muuten sitten 
riittää. Ihan taakaksi saakka.

Juuriltaan irtautuneessa kristil-
lisessä kirkossa lain tekojen erot-
taminen on kuitenkin vaikeaa. 
Toora nähdään kasana kyllä- ja 
ei –lakeja, ja tämä näkemys ra-
joittaa, kaventaa Tooraa. Lyö sille 
legalismin leiman kanteen. 

Ehkä tästä tiedetään myös kir-
kon piireissä, en tiedä, mutta ai-
nakaan tätä ei myönnetä siellä. 
Myöntäminen romuttaisi korva-

usteologian ja veisi siltä kaiken 
pohjan. Tässä myös korostuu 
seikka, että protestanttiset pap-
pimme saavat koulutuksensa 
akateemisessa, kreikkalaiseen 
filosofiaan pohjaavassa yliopisto-
maailmassa. Se on aivan erilainen 
tapa ajatella ja käsittää maailmaa 
ja kirjoituksia, kuin mitä heprea-
lainen, juutalainen tapa on. 

Summa summarum: Korva-
usteologia pohjautuu juutalai-
suudesta erottautumiseen, juu-
talaisuudesta jonka perustana 
juuri Toora on. Siis Toora, joka 
kasvattaa ja johtaa ilmestykseen 
Yeshuasta.

Elävä Toora. Ei Talmud, Mishna 
tai edes Kabbala. 

Ja me olemme pelastetut 
Yeshuassa Messiaassa, vapaute-
tut kirjaimen kirouksesta Hengen 
vapauteen.

"Siitä me tiedämme tuntevam-
me hänet, että pidämme hänen 
käskynsä. Joka sanoo tuntevansa 
hänet mutta ei pidä hänen käsky-
jään, on valehtelija, eikä totuus 
ole hänessä. Mutta joka noudat-
taa hänen sanaansa, hänessä 
Jumalan rakkaus on todella tullut 
täydelliseksi. Tästä me tiedämme 
olevamme hänessä. Joka sanoo 
pysyvänsä hänessä, on velvol-
linen vaeltamaan niin kuin hän 
vaelsi." (1. Joh. 2: 3-6) 

"Lapset, älkäämme osoittako 
rakkautta sanoin ja kielellä, vaan 
teoin ja totuudessa. Tästä me tie-
dämme, että olemme totuudesta, 
ja me voimme hänen edessään 
rauhoittaa sydämemme, jos se 
syyttää meitä. Jumala on suurem-
pi kuin meidän sydämemme ja 
tietää kaiken. Rakkaani, jos sydä-
memme ei syytä meitä, meillä on 
rohkea luottamus Jumalaan. 

"Ja mitä tahansa anomme, sen 
me häneltä saamme, koska pi-
dämme hänen käskynsä ja teem-
me sitä, mikä on hänen mielensä 
mukaista. 

Tämä on hänen käskynsä: mei-
dän tulee uskoa hänen Poikansa 
Jeesuksen Kristuksen nimeen ja 
rakastaa toisiamme, niin kuin hän 
on meille käskyn antanut. 

Joka pitää hänen käskynsä, py-
syy Jumalassa ja Jumala hänessä.

 Siitä me tiedämme hänen pysy-
vän meissä, siitä Hengestä, jonka 
hän on meille antanut." 

(1. Joh. 3: 18-24) 

"Jos te rakastatte minua, te pi-
dätte minun käskyni."

(Joh. 14: 15)
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Esittelyssä
Tri Clifford Denton

**********

Minun haluni edistää kristillisen 
uskon juurien ennalleenasetta-
mista alkoi hyvin odottamatto-
malla tavalla.
Tunsin Jumalan kutsuvan jo hy-
vin varhaisella iällä, mutta vasta 
1980-luvun puolivälissä aloin saa-
maan selkeää johdatusta.
Lyhyen lentäjän urani jälkeen 
Britannian ilmavoimissa siirryin 
opettamiseen ja sitten opetus-
tutkimukseen, tähdäten lah-
jakkaiden lasten opettamiseen 
Oxfordin yliopistossa. Koko ajan 
odottaen  Jumalan selkeää joh-
datusta.
Vaikka olin jo varhain sitoutunut 
seuraamaan Jumalaa aloin tun-
tea, että minun täytyi käydä vesi-
kasteella.
 Vähän tämän jälkeen Pyhä Henki 
alkoi johdattaa minua eteenpäin.
Sain näyn monista uskoon kään-
tyneistä muslimimaailmassa, ja 
samalla sain ymmärryksen myös 

islamilaisuuden kasvavasta haas-
teesta läntisessä maailmassa. 
Pyrin silloin tekemään Ison Bri-
tannian johtajat tietoiseksi tästä 
haasteesta. 
Samalla aloin tutkimaan myös 
New Age  –liikkeen kasvua ja 
havaitsin tämän liikkeen hengen 
aikaansaamia kompromisseja kir-
kon sisällä.
Vastauksena tälle kasvavalle har-

haopille ja kirkkoa kohtaan nous-
seille haasteille aloin etsimään 
vastauksia syvemmältä totuudes-
ta.
 Jätin tutkimustyöni Oxfordissa 
ollakseni kuuliainen tälle kutsulle.
 Tämä totuuden etsintäni johti 
minut ymmärtämään että kris-
tinuskon alkuperäisten ja raama-
tullisten heprealaisten juurten 
ennalleenasettaminen oli juuri 

se keino jolla vahvistaa kirkkoa/
seurakuntaa tulevien haasteiden 
varalle.  Ja tämä kaikki linkittyy 
myös Israelin suhteidemme en-
nalleenasettamiseen.
Niinpä me käynnistimme aika-
kausjulkaisun nimeltä Tishrei, 
joka luotaa kristillisen uskon 
juutalaisia juuria. Tästä lehdestä 
tuli osa tätä maailmanlaajuista 
liikehdintää, joka jatkuu yhä tänä 
päivänä.
Näen nämä ajat profeetallisena 
täyttymyksenä Israelissa ja Isra-
elin osalta, ja kristillisen kirkon/
seurakunnan osalta kansojen 
järkkymisen aikana kuten pro-
feetta Haggai ennalta kertoi.
Me olemme osan matkaa jo teh-
neet, olemme oppineet paljon 
matkalla, ja paljon on vielä opit-
tavaa ja saavutettavaa ennen kuin 
Yeshua Hamashiach, Jeshua Mes-
sias palaa. 
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Herran juhlat
ja niiden ennalleenasettaminen

**********
Kirjoittanut:
Clifford Denton

Kuvittele, että koko maailma eläi-
si alamaisena Jumalalle, pysyisi 
Yeshua Hamashiach´in, Jeshua 
Messiaan, pelastavassa armossa 
Pyhän Hengen voimassa. Ole-
tetaan, että seurakunta ei olisi 
etääntynyt sen juutalaisilta juu-
riltaan. Katsotaanpa Herran mää-
rätyistä juhla-ajoista esimerkiksi 
sapattia. Millainen se olisi?
Se olisi päivä, jolloin ihmiset kaik-
kialla lopettaisivat tavallisen työn-

tekonsa ja palvoisivat Herraansa 
täydestä sydämestä ja mielestä. 
Ei siksi, että heidän olisi pakko 
vaan siksi, että he haluavat. Ja 
kun aurinko laskisi horisontilleen 
jokaisen kansakunnan kohdalla 
vuorollaan, niin tulisi myös lepo 
sille kansalle.
 24 tunnin syklin aikana, joka al-
kaisi Israelista, mikäli kansainvä-
linen päiväyslinja resetoitaisiin 
Jerusalemin kautta, nousisi levon, 
rauhan ja palvonnan aalto seura-
ten auringon kurssia idästä län-
teen maapallon ympäri.
Kun aurinko olisi päättänyt kier-

roksensa maapallon ympäri, al-
kaisi uusi viikko samalla tavalla 
seuraavan 24 tunnin aikana. Ju-
mala siunaisi sapatin levon ikään 
kuin Hänen taivaallinen kätensä 
liikkuisi hellästi ympäri koko maa-
pallon. Kylvettäen sitä rauhallaan, 
maa ja kansakunta kerrallansa.

Sapatti Jeshuassa, sapatti arjessa

Sapatin todellinen lepo löytyy 
tietenkin Yeshuassa kaikille niille, 
jotka uskovat Häneen. Niin että si-
säinen lepo ja rauha olisi ilmeinen 
myös viikon kuuden työpäivän ai-

kana, jolloin sapatti erityisesti ko-
rostuisi tullen huomioiduksi.
Se, olisiko tämä kuva sapatista 
koskaan voinut olla mahdollinen 
riippuu useista teologisista nä-
kökulmista, mukaan lukien oppi-
valinnoista. Ja tässä langenneen 
maailman todellisuudessa minua 
kutsuttaisiin mystikoksi tai ro-
mantikoksi tuollaisen kuvan luo-
misesta.
Silti ihmettelen. Ehkäpä minun 
visioni on juuri se, mitä Herra 
itse halusi sanoessaan: "Muista 
pyhittää sapatti (yom ha´shabat 
= sapatti, lepopäivä)". Hän antoi 
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Moosekselle käskyn, jonka koko 
maailma olisi voinut eräänä päi-
vänä täydellisesti ymmärtää.

Meillä on ollut tapana mennä 
harhaan siinä, ettemme kovin 
helposti pidä kiinni niin korkeista 
visioista. Meillä on tapana seli-
tellä tekojamme heti kun meille 
osoitetaan, kuinka kauaksi olem-
me harhautuneet, jopa selitellen 
Raamatun lakeja oikeuttaaksem-
me omia tekojamme. 
Silloin kun seurakunta ajautui 
erilleen sen juutalaisilta juuril-
taan, annettiin päällepäin hyviltä 
näyttäviä syitä sapatin vaihtami-
sesta lauantailta sunnuntaille. 
Mutta nyt kaikkialla maailmassa 
sapatin viettämiseen liittyy katko-
naisuus, jatkumattomuus. Tämä 
on näytetty toteen niin vahvasti, 
että vaikka olisi niin ilmeisen vää-
rin olla yhteydessä juutalaisiin 
sapattina (tai vaikkapa kun kris-
titty kokee sapatin vieton Israelin 
maassa), on erittäin vaikeaa kor-
jata asioita.
Ollessamme vielä kaukana koko 
maailman yhteisestä sapatin 
vietosta, havaitsemme samalla 
että maailmanlaajuinen uskovien 
yhteisö ei ole harmoniassa tässä 
asiassa. Eikä myöskään muissa 
asioissa koskien Herran juhlia 
(moadim = sovitut kohtaamis-
ajat).

Perinteet, perinteet…

Tämän asian korjaamiseen liitty-
vät ongelmat liittyvät perheiden 
ja yhteisöjen perinteisiin sekä 
maallisen yhteiskunnan taholta 
tuleviin paineisiin. Ei ole hyvä asia 
yrittää pakottaa muuttumaan ri-
tuaalein tai legalistisin keinoin, 
ja sapatti on vain yksi niistä kysy-
myksistä, joita tarkastelen ja jota 
käytän kuvaamaan asiaa.
Kun tarkastelemme Herran juhlia 
koko vuoden syklissään sellaisena 
kuin ne on esitetty Raamatussa, 
erityisesti 3. Moos. 23:ssa, silloin 
kysymys juutalaisilta juurilta eril-
leen ajautumisesta on ilmeinen. 

Näyttää siltä, että on paljon teh-
tävää elpymisen tiellä. Jos halu-
amme tarkastella jokaista Herran 
juhlaa kerrallaan, kun otetaan 
huomioon niiden merkitys pa-
kanauskoville, ymmärtäisimme 
että nämä todellakin ovat syviä ja 
tärkeitä asioita.

Historiallisessa perspektiivissä 
tarkasteltuna vasta hiljattain, 
monien vuosisatojen jälkeen, on 
pieni osa kristittyjä alkanut juhli-
maan Lehtimajan juhlaa. Kuiten-
kin joululla on jo pitkään ollut tär-
keän juhlan status kristikunnassa, 
vaikka sitä ei löydy Raamatusta. 
Nykyinen pääsiäinen (engl. Eas-
ter, nimetty Ishtar-jumalattaren 
mukaan) ei ole perimältään sama 
kuin kristillisen kirkkokalenterin 
pääsiäinen, vaikka se oli tarkoitus 
olla pääsiäisjuhlan perimmäinen 
tarkoitus. Sen sijaan, että kristityt 
juhlisivat pesahia, pääsiäistä Raa-
matun kalenterin mukaan, ovat 
he tarkoituksellisesti ottaneet 
käyttöönsä pakanallisen juhlapäi-
vän tähän tarkoitukseen.

Israel keskiössä

Nämä ovat kaksi selkeää esimerk-
kiä siitä miten Raamatun malli on 
jäänyt kristittyjen keskuudessa 
vaille huomiota. Mutta nyt kun Is-
raelin rooli on palautumassa kes-
kiöön tämän sukupolven aikana, 
tulevat nämä asiat selkenemään. 
Kun odotamme Israelin kansan 
pelastuksen lupauksen täytty-
mistä (Room. 11), niin Herran 
juhliin liittyvät asiat tulevat yhä 
tärkeämmiksi. Epäjohdonmukai-
suudet nousevat päivänvaloon ja 
tulee aika, jolloin kansojen seura-
kunnan pitää harkita sopeutumis-
ta muutoksiin.

Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö 
Jumala edelleenkin siunaisi sun-
nuntain jumalanpalvelusta sekä 
pääsiäisen ja joulun jumalanpal-
velusta. Silti jotkut näistä siuna-
uksista eivät enää ole sellaisia 
kuin ne ennen olivat. Erityisesti 

maallistuneen yhteiskunnan yh-
teydessä, jossa monia kristillisiä 
perinteitä saatetaan takaisin pa-
kanallisuuteen.
Meidän täytyy harkita, onko pa-
kanauskovien alettava vähitellen 
sopeutumaan Herran juhliin liit-
tyviin asioihin joko osittain tai kai-
killa alueilla. 
Sanon vähitellen, koska legalismi, 
lakihenkisyys on viimeinen asia, 
jota haluan ajaa sisään. Lain ja ar-
mon tasapaino on ymmärrettävä 
ensin tässäkin.
 (Clifford Dentonin artikkeli ai-
heesta Laki ja armo on julkais-
tu Tishrei-lehdessä, julkaistaan 
mahdollisesti myös tässä lehdes-
sä tulevaisuudessa, toim. huom.). 

3. Moos. 23 määräykset ovat suo-
raviivaisia, ja niiden painotusta ja 
sisältöä on verrattava nykyisten 
kristillisten perinteiden korostuk-
siin ja sisältöihin. Myöskin paljon 
sellaista on tullut juutalaiseen pe-
rinteeseen mukaan, jota ei mai-
nita Kirjoituksissa. Osa niistä on 
oikein hyvää, mutta ei oleellista. 
Meillä on edessämme tutkimus-
matka joka suo meille mahdol-
lisuuden hyödyntää juutalaisen 
perinteen parhaat palat, kuiten-
kaan menettämättä joustavuutta 
omassa uskon vaelluksessamme.
Oma perheeni on kokenut sapa-
tin pitämisen siten, että helposti 
voi tulla tarpeettomia tapoja, jot-
ka muuttuvat elottomiksi. Silti sa-
pattina on hyvä aterioida yhdessä 
perheenä auringon laskettua, ru-
koilla yhdessä, tehdä tästä viikon 
keskipiste, kutsua ystäviä aterialle 
ja keskustella Kirjoituksista ateri-
an yhteydessä.

Pyhä Hengen johdatuksessa 
eteenpäin

Itse asiassa on tärkeää korostaa, 
että sapatti kestää illasta iltaan 
eikä vain päivänvalon ajan. Sapa-
tin pitämisestä voidaan ottaa kii-
re pois valmistelemalla ilta edeltä 
käsin. Silti sunnuntain muuttami-
nen lauantaiksi voi olla vaikeaa, 

mikäli ei kuuluta sellaiseen kris-
tilliseen yhteyteen jossa tämä 
tehtäisiin yhdessä. On helppoa 
siivilöidä hyttyset ja niellä kamelit 
koska olemme osa perheitämme 
ja yhteisöjämme, ja on ensisijai-
sen tärkeää pysyä yhteydessä. 
Kristilliset perinteet ovat niin va-
kiintuneet ja syvässä, joten kestää 
aikansa muuttaa asioita.
Väitän että Herra siunaa pyrki-
myksemme kun askel askeleelta 
mukaudumme (Herran juhliin) 
tutkimusmatkallamme, ollen tie-
toisia toinen toistemme kasvun 
vaiheista, halukkuudesta ja ym-
märryksestä.
Pyhä Henki on armollinen ja ra-
kastava, opettajista paras ja kärsi-
vällisin. Hän puhuu meille kaikista 
muistakin juhlista sekä viikottai-
sesta sapatista, joka on ihmisille 
todennäköisesti yksi helpoiten 
omaksuttavissa olevista asioista.

Että he yhtä olisivat…

Kun perustusta rakennetaan, 
saamme selville sen, että Herran 
juhlien raamatullinen perustus 
pakanauskovien keskuudessa 
tuo uuden syvyyden suhteessa 
Herraan. Ja se tulee olemaan osa 
uskon juuriemme ennalleen aset-
tamista.
Silloin omaamme kypsemmän 
ajattelukyvyn vuosisyklistä, pelas-
tussuunnitelmasta ja koko histori-
an kulusta. Pystymme näkemään 
Herran kaiken keskellä.

Se tulee myös olemaan osa ta-
paa, jonka avulla juutalaiset ja 
pakanauskovat tulevat yhdeksi 
(echad) ruumiiksi auringon las-
kiessa tämän historiallisen aika-
kauden päättyessä ja lopullisen 
sapatin levon lähestyessä.

(Julkaistu Tishrei Vol2, nro 1, juh-
lat, syksy 1993)

**********



Esittelyssä
Paul Sumner
**********

Psalmeja 120-134, joita kutsu-
taan hepreaksi ”Shir haMa´alot”, 
laulettiin muinoin israelilaisten 
pyhiinvaeltajien toimesta heidän 
noustessaan Jerusalemiin vieviä 
teitä ylös temppeliin. He olivat 
matkalla palvomaan Jumalaa.
Nämä psalmit kuvaavat myös mi-
nun elämän mittaista matkaani 
läntisen kristillisyyden alamailta 
kohti korkeampia ja kirkkaampia 
näkymiä, jotka aukeavat Siionin 
vuoren rinteiltä.

En kasvanut kirkossa. Tulin ”Jee-
suksen” luo myöhäisteini-iässä 

filosofian ja englantilaisen kirjal-
lisuuden kautta. Amerikkalaise-
na, joka syntyi vuoristoseudulla 
omaksuen vailla perinteitä olevan 
korpiseutumentaliteetin, kasvoin 
janoamaan jotain vanhempaa ja 
syvempää.
Ajan myötä ihmiset auttoivat 
minua näkemään että Jeesus oli 
tuota vanhempaa ja syvempää.
Sen jälkeen kun eläkkeelle jäänyt 
pastori aukaisi minulle heprea-
laisten kirjoitusten rikkauksia, 
aloin tuntea viehtymystä juda-
ismiin. Jeesuksesta tuli minulle 
”Yeshua”, ja minusta hän istui 
täydellisesti judaismin raameihin.

Täydellisesti?

Ei. Jeshua ei istu judaismin raa-
meihin: Hän on liian iso niihin. 
Kun Jesaja sai nähdä väläyksen 
Jumalasta temppelissä, hän näki 
ainoastaan ”hänen viittansa lie-
peet”, ja ne täyttivät koko temp-
pelin (Jesaja 6:1).

Monet teistä ovat minun lailla jo 
oppineet ettei Raamatun ”juda-

ismi” ole sitä samaa ”judaismia”, 
minkä 70-luvulla jKr. eläneet 
rabbit loivat. Eikä tämän päivän 
kristillisyys ole sitä samaa mitä 
me näemme Uuden Testamentin 
sivuilla.
Ajan myötä kaipuuni tuntea oloni 
kotoisaksi judaismin sisällä – juu-
talaisten keskuudessa – romahti. 
Minusta tuli koditon Jeshuan seu-
raaja. Herralle kiitos siitä!

Läpi Kirjoitusten Jumala sanoo 
että Hän etsii ja kokoaa ei-juu-
talaiset, muukalaiset (hepreaksi 
goyim) ja liittää heidät yhdeksi 
yhdessä Israelin uskovan jään-
nöksen kanssa. Ei-juutalaisista ei 
tule juutalaisia, eivätkä he saa Is-
raelin valtion kansalaisoikeuksia.
Vaan vielä jotakin parempaa: me 
olemme Israelin Messiaan ope-
tuslapsia ja yhdessä uskovien is-
raelilaisten kanssa perillisiä, jaka-
en Hänen ikuisen elämän lahjan, 
jo nyt ja tulevina maailmanaikoi-
na (Ef. 2:7, 3:6).

Joten meidän tulisi loistaa täs-
sä tietyssä, määrätyssä identi-

teetissämme kansojen jäseninä 
(1.Moos. 12:2-3, Dan. 7:14, Ilm. 
5:9-10).

Tämän päivän kansakuntien 
messiaaniset opetuslapset ovat 
hajallaan, levittyneinä erilaisille 
rajaseuduille, salomaille ja erä-
maille. Se on hyvä. Juuri noilla 
korpiseuduilla voi Jumala olla 
meitä lähempänä. Hoosea kuvai-
li Israelin aikaa erämaassa sen 
kuherruskuukautena miehensä 
kanssa (Hoos. 2:16-18).
Odottaessamme ”kaiken ennal-
leen asettamista” (Ap.t. 3:21) 
olkaamme niitä joita olemme, py-
hiinvaeltajia  jotka nousevat Siio-
nin vuorelle joka on tuleva.
Eihän meillä täällä ole pysyvää 
kaupunkia, vaan tulevaa me et-
simme (Hepr. 13:14).

Yhdysvaltalainen Paul Sumner 
on opiskellut heprealaisia juuria 
1970-luvun alkupuolelta saakka, 
ja hän on opiskellut aihetta mm. 
kahdessa eri collegessa, seminaa-
reissa sekä lukuisilla Israelin tutki-
musmatkoillaan.

Kolmas päivä
Kuolleista heräämisen esimerkkejä heprealaisessa Raamatussa

**********

Kirjoittanut:
Paul Sumner

”Jos mies kuolee, virkoaako hän 
vielä henkiin?” (Job 14:14)
”Vanhurskaalla on turvapaikka, 
kun hän kuolee” (Snl 14:32b)
”Palatkaamme JHVH:n luo… hän 
herättää meidät eloon kolmante-
na päivänä” 

(Hoosea 6:6:1,2).
Ensimmäisen Korinttolaiskirjeen 
luvussa 15 Paavali sanoo jotain 
hämmentävää Jeshuasta: ”Hänet 
haudattiin ja hänet herätettiin 
kolmantena päivänä [te heme-
ra te trite] Kirjoitusten mukaan” 
(jae 4)
Paavalin toteamus on hämmen-
tävä siksi, että heprealaisessa 
Raamatussa ei ole selkeää pro-

fetiaa Messiaan kuolemisesta ja 
ylösnousemisesta kolmantena 
päivänä. Mistä Paavali sai tuollai-
sen ajatuksen? Oliko hänellä eri-
lainen versio Tanahhista (Vanhas-
ta Testamentista) kuin meillä on? 
Kehittelikö hän kaiken omasta 
mielikuvituksestaan johtaakseen 
harhaan Raamattua tuntematto-
mia ihmisiä?

Itse asiassa Paavali viittaa 
Jeshuan omiin sanoihin.
”Silloin hän avasi heidän ymmär-
ryksensä käsittämään Kirjoiutk-
set. Ja hän [Jeshua] sanoi heille: 
´Näin on kirjoitettu, Messiaan tuli 
kärsiä ja kolmantena päivänä [te 
trite hemera] nousta kuolleista´” 
(Luukas 24:45-46).
Jeshua puhui toistuvasti siitä, että 
hän kuolisi ja olisi haudassa 
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...JATKUU
kolme päivää ja kolme yötä, kun
nes Jumala herättäisi hänet kuol-
leista. (Matt.12:40;16:21;17:23.)
Paavali käyttää siis lähteenään 
näitä Jeshuan sanoja. Mutta se ei 
vielä ratkaise pulmaamme. Mis-
sä kohtaa Kirjoituksia sanotaan 
Messiaan nousevan kuolleista 
kolmantena päivänä?

Katsokaamme, mitä on kirjoitet-
tu:
Koska tätä ajatusta ei ole sanan-
mukaisesti missään kohdassa, 
meidän täytyy etsiä muita tapoja, 
joilla profetia voisi olla ”kirjoitet-
tu”.

Huomatkaamme, että Jeshua 
”avasi heidän ymmärryksensä 
käsittämään Kirjoitukset”.  Hän 
ei vain siteerannut tiettyä jaet-
ta, vaan hän antoi heille kyvyn 
ymmärtää Raamatun totuuksia 
tavalla, joka oli ollut heille aikai-
semmin mahdotonta. Hän tulkitsi 
heille Raamattua.

Se meidänkin täytyy tehdä. Mutta 
koska meillä ei ole muistiinpanoja 
siitä, mitä hän tarkkaan sanoen 
opetti tästä asiasta opetuslap-
silleen, meidän on edettävä va-
rovasti. Meidän tulkintojemme 
täytyy jäädä pelkiksi ehdotuksik-
si. Emme voi olla varmoja ongel-
manratkaisujemme oikeellisuu-
desta.

Ehdotan kolmeen huomioon pe-
rustuvaa osaratkaisua.

Ensimmäinen on ”kolmannen 
päivän” tapahtumien noudatta-
ma kaava Hepr.Raamatussa.
Toinen  on se Raamatun julistus, 
että Israel on kansana Jumalan 
poika (2Ms4:22, 5 Ms14:1).
Kolmas on, että Jeshua samasti 
itsensä Israeliin. Sitä, mitä sano-
taan Israelin kansasta, voidaan 
soveltaa Häneen.

Kolmannen päivän tapahtumat

Kiinnittäkää huomiota siihen, 
mitä seuraavissa katkelmissa ta-
pahtuu kolmantena päivänä (jom 
shlishi).
1) Kolmantena päivänä 
”maa tuotti kasvillisuutta: ruoho-
ja, jotka tekivät siementä lajiensa 
mukaan ja puita, jotka kantoivat 

lajiensa mukaista hedelmää, jois-
sa oli niiden siemen” (1 Ms 1:12).
2) Kolmantena päivänä 
”Abraham nosti katseensa ja näki 
sen paikan kaukaa. Silloin hän 
sanoi palvelijoilleen: ´Jääkää te 
tähän aasin kanssa. Minä ja poika 
menemme tuonne rukoilemaan 
ja palaamme sitten luoksenne´” 
(1 Ms22:4,5).
3) Kolmantena päivänä 
farao armahtaa ylimmäisen 
juomanlaskijan kuolemasta 
(1Ms40:20,21).
4) Kolmantena päivänä  
Joosef vapauttaa veljensä vankeu-
desta Egyptissä (1 Ms 42:17,18).
5) Kolmantena päivänä i s -
raelilaiset pyytävät faraolta lupaa 
mennä kolmen päivän matka au-
tiomaahan uhraamaan Jumalalle 
(2 Ms 3:18).
6) Kolmantena päivänä 
päättyy Egyptissä yhdeksäs vitsa-
us, pimeys, ”mutta kaikkien israe-
lilaisten asuinalueilla oli valoisaa” 
(2 Ms 10:22).
7) Kolmantena päivänä 
Jumala laskeutuu Siinain vuorel-
le tulessa soofarin soidessa. Sit-
ten Hän antaa Kymmenen Sanaa 
perustuslaiksi Israelin uudelle 
elämälle kansakuntana heidän 
noustuaan Egyptin orjuuden kuo-
lemasta elämään (2 Ms 19:16-
19).
8) Kolmantena päivänä 
israelilaisten tulee puhdistautua 
koskettuaan kuolleeseen (4 Ms 
19:12).
9) Kolmantena päivänä tul-
tuaan Jordanille ja valmistaudut-
tuaan, israelilaiset ylittävät joen 
”ottaakseen omakseen sen maan, 
jonka JHVH [heidän] Jumala[nsa], 
antaa [heille] perinnöksi” (Joosua 
1:11;3:2).
10) Kolmantena päivänä
 Joosuan lähettämät vakoojat läh-
tevät piilopaikastaan,jossa ovat 
piileskelleet jerikolaisia takaa-
ajajia, ja palaavat Joosuan luo 
(Joosua 2:16,22).
11) Kolmantena päivänä
 kuningas Hiskia saa mennä temp-
peliin uhraamaan kiitosuhrin Ju-
malalle, joka paransi hänet kuo-
lemantaudista, kun Hiskia oli sitä 
rukoillut (2 Kun 20:5).
12) Kolmantena päivänä
Joona pääsee pois kalan vatsas-
ta (Joona 2:1,11). (Matt 12:40 cf 
Matt 16:21;17:23.)
13) Kolmantena päivänä

Ester, paastottuaan, pukeutuu 
kuninkaalliseen asuun ja me-
nee Persian kuninkaan palatsiin 
estääkseen kansaansa vastaan 
suunnatun tapposuunnitelman 
toteutumisen (Ester 4:16; 5:1).

Huomatkaa myös samankaltaiset 
tapahtumat kolmantena vuotena 
(vuodet ovat usein rinnastetta-
vissa päiviin, esim 40 vuotta = 40 
päivää erämaassa): 
14) Kolmantena vuotena [päivä-
nä]
nälänhätä päättyy Daavidin halli-
tuskaudella (2 Sam 21:1).
15) Kolmantena vuotena [päivä-
nä]
profeetta Elian kutsuma nälänhä-
tä päättyy (1 Kun 18:1).

Yhteenveto Kolmantena Päivänä 
-esimerkeistä
Näistä esimerkeistä näemme seu-
raavaa:
Kaksi päivää, jotka johtavat kol-
manteen päivään, ovat aikaa, jo-
hon liittyy
** piilossaolo, eristäminen, ”hau-
taaminen” (3,4,6,8,12,14,15)
** valmistautuminen palvele-
maan tai kohtaamaan Jumala 
(1,2,5,7,8,9,13)
** koettelu, erottelu, päätöksen 
julistamisen lähestyminen: kuole-
ma tai vapaus (3,4,6,11,12,14,15)

Kolmas päivä on päivä, jolloin
** päästään elottomuuden olois-
ta (vankila, vankeus, nälänhätä, 
sairaus, tai kalan vatsa)
** joudutaan koetukselle, kun 
elämä on yhden kortin varassa, 
mutta kuuliaisuus tuottaa odot-
tamattoman käänteen ja vapau-
tumisen
** ilmestyy uutta elämää piilossa-
olon tai kuoleman jälkeen.
** elämää versoo uudesta maas-
ta
** tapahtuu heräämistä, paran-
tumista tai ennalleenasettamista.

Kolmas päivä on siis siirtymä-
vaihe, jolloin päästään vapaaksi 
kuoleman vallasta tai jolloin uusi 
elämä ilmestyy.
Jumala surmaa Poikansa, ja he-
rättä Hänet sitten kuolleista

On yksi Kolmannesta päivästä 
puhuva kohta, joka liittyy selvem-
min Jeshuaan. Hepr Kirjoituksissa 
Israel on Jumalan Poika:

2 Mooses 4:22  ”Näin sanoo HER-
RA: ´Israel on minun poikani, mi-
nun esikoiseni.´”
5 Mooses 14:1  ” Te olette HER-
RAN, teidän Jumalanne, poikia.”
Mutta ajan kuluessa perheessä 
syntyy ongelmia: ” Minä kasvatin 
poikia, sain heidät suuriksi, mutta 
he ovat kapinoineet minua vas-
taan” (Jesaja 1:2).

Profeetta Hooseakin muistuttaa 
kansaa sen perheidentiteetistä. 
Puhuen Jumalan äänellä hän sa-
noo: ”Kun Israel oli nuori, minä 
rakastin häntä, ja kutsuin Egyptis-
tä poikani” (11:1).
 Tämä jae korostaa jumalalliseen 
päätökseen liittyvää surua: Israel 
syntyi pojaksi käydessään pois 
Egyptistä. Nyt Israelin, Jumalan 
pojan, on kuoltava.
Näin on tapahtuva, koska se on 
kapinoinut hellittämättä Isäänsä 
vastaan. Hyytävällä tavalla Juma-
la kuvaa, miten Hän lupaa kurit-
taa lapsiaan:
”Olen Efraimille kuin leijona. Ja 
kuin nuori leijona Juudan huo-
neelle.
Minä, juuri minä, raatelen pala-
siksi ja lähden pois…
Minä lähden pois ja palaan pai-
kalleni Siihen asti kunnes he tun-
nustavat syyllisyytensä ja etsivät 
kasvojani.”
 (Hoosea 13:7,8;5:14,15) 

Tällainen profetia kauhistuttaa 
meitä. Mikä voisi olla kauheam-
paa kuin kuolla isänsä kädestä? 
Mutta kuolemanprofetioihin si-
sältyy usein toivoa.  Sillä ei edes 
kuolema Isänsä kauhistuttavissa 
käsissä voi erottaa lopullisesti Is-
raelia Jumalasta.
Hoosea lohduttaa:
”Tulkaa, palatkaamme JHVH:n 
luo. Hän on raadellut meitä, mut-
ta hän parantaa meidät. Hän on 
lyönyt meitä, mutta hän myös 
sitoo haavamme. Hän virvoittaa 
meidät eloon kahden päivän ku-
luttua, kolmantena päivänä hän 
meidät herättää ja me saamme 
elää hänen edessään... Hän tulee 
meille kuin sade, kuin kevätsade, 
joka kostuttaa [kuivan,kuolleen] 
maan.” (Hoosea 6:1-3)

Juutalaiset kääntäjät, jotka kään-
sivät heprealaisen Raamatun ara-
meankielelle targumeiksi, näkivät 
Hoosea 6:2:ssa viittauksen 
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...JATKUU
tulevaisuudessa tapahtuvaan 
kuolleista heräämiseen: ”Hän on 
antava meille elämän lohdutuk-
sen päivinä, jotka tulevat. Kuollei-
den ylösnousemisen päivänä hän 
herättää meidät ja me saamme 
elää hänen edessään” (Pikkupro-
feettojen targum).

Toisessa jaksossa Jumala lupaa 
selkeästi vapautuksen Poika-Isra-
elille:
”Minä ostan heidät vapaiksi tuo-
nelan vallasta; minä lunastan hei-
dät kuolemasta (mi mavet). Kuo-
lema, missä ovat sinun okaasi? 
Oi tuonela, missä on pistimesi?” 
(Hoosea 13:14)

Poikansa kuoleman jälkeen Isä 
nostaa hänet haudasta (eron 
paikasta) kolmantena päivänä. 
Jumalan uusi elämä on oleva kuin 
kevätsade.

Messias on myös Israel

Tanachin ajatusmaailmassa Mes-

sias, haMashiach, kuuluu siihen, 
mitä määritellään nimellä Israel 
(vertaa Jes. 44:1,2 ja 49:5-7.) On 
laajempi käsite Israel ja suppe-
ampi käsite. Messias kuuluu sup-
peamman käsitteen piiriin; hän-
kin on Jumalan poika.
Perheenjäsenenä hän kokee hei-
dän surunsa, vaikka ei omista 
synneistään. Hän kärsii rangais-
tuksen, joka kuuluisi kaikille muil-
le. ”Häntä haavoitettiin meidän 
syntiemme tähden, runneltiin 
meidän rikkomustemme täh-
den… JHVH pani hänen päälleen 
kaikkien meidän syyllisyytemme” 
(Jes 53:5,6). 
Kyse ei ole vahingosta: ”JHVH näki 
hyväksi ruhjoa hänet” (jae 10).
Ruhjominen on niin ankara, että 
Poika kuolee: ”Hänet leikattiin 
pois elävien maasta” (jae 8).
Mutta vaikka hän tuhoutuu (ku-
ten hänen kansansa) – kun leijo-
na-Jumala raatelee ja ruhjoo ja 
murhaa hänet – hän paistattelee 
samalla Jumalan toisen, elämää 
sykkivän, lupauksen lämmössä: 
”Hän herättää minut kuolleista 

kolmantena päivänä...hän lunas-
taa [minut] kuolemasta” - niin 
kuin kansansakin.
Jeshua puhui usein siitä, että hä-
nen kuului kärsiä ja kuolla. Israe-
lin uskonnolliset ja poliittiset joh-
tajat hylkäisivät hänet, niin kuin 
he hylkäsivät muinoin profeetat. 
HERRAN palvelijan pukuun pu-
keutuneena hänestä tulisi kansan 
”halveksima” (bazo nefesh), ”in-
hoama” (metaev)
 (Jes 49:7).
 Mutta hän tiesi, että oli jotain 
hylkäämisen ja tappamisen tuolla 
puolen. Hän tunsi kaikki Kirjoituk-
set. Hän tiesi, että tulisi kolmas 
päivä.

On kirjoitettu, missä?

Kolmannen päivän kuolleistanou-
semistapahtumia ja Poika-Israelin 
kuolleistanousemista koskevat 
Kirjoitukset noudattavat samaa 
kaavaa.
Jumalalla on hallinnassaan niiden 
kahden päivän kuluttua ilmaan-
tuvat dramaattiset tapahtumat. 

Kun tohu vavohun, kaaoksen ja 
tyhjyyden, pimeyden ja kuole-
man voimat ja vallat näyttävät 
järkkymättömiltä, Hän murtaa 
niiden voiman ja vakiinnuttaa jär-
jestyksen. Kun kaikki näyttää toi-
vottomalta, Hän tuo toivon. 

Kaksi ensimmäistä päivää eivät 
ole koko tarina. Päätössanat lau-
sutaan Kolmantena päivänä.
Tarkoittiko Jeshua osaksi tätä kol-
mannen päivän kaavaa, kun hän 
sanoi ”On kirjoitettu”?
Tämänkö hän avasi opetuslasten-
sa ymmärryksen käsittämään? 
Kenties.
Kun tutkimme huolellisesti Kirjoi-
tuksia, ymmärrämme, että pro-
fetian henki puhuu tavoilla, joita 
emme ymmärrä heti. Profetia ei 
ole vain sitä, että kerrotaan etu-
käteen tapahtumista kiistattomi-
ne päivämäärineen ja nimineen.
 Usein profetiat ovat kuin Kirjoi-
tusten kankaaseen kudottuja ku-
vioita; tulee päivä, jolloin ne erot-
tautuvat selvästi uudessa valossa.

**********
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Kirjoittanut:
Keijo Lindeman

Raamattu sanoo, että tietomme 
on vajavaista ja profetoimisemme 
on vajavaista, joten tarkastelem-
me Raamatun profetioita sen va-
javaisen tiedon ja ymmärryksen 
valossa, jonka Jumala on suonut 
(1.Kor.13.9).

Kun opetuslapset kysyivät 
Jeshualta (Jeesukselta) Hänen tu-
lemuksensa merkkiä ja aikakau-
den lopun merkkiä, Jeshua piti 
heille laajan profeetallisen katsa-
uksen asiasta. Jeshuan profeetal-
linen puhe Hänen tulemuksensa 
merkeistä on kirjoitettu Matte-
uksen evankeliumin lukuihin 
24-25, Markuksen lukuun 13 ja 
Luukkaan lukuihin 17 ja 21. Noi-
ta ns. lopun ajan merkkejä ovat 
mm. eksytys, väärät profeetat ja 
messiaat, uskovien rakkauden 
kylmeneminen, viha uskovia ja 
myös juutalaisia ja Israelia koh-
taan, laittomuuden valtaan pää-
sy, Nooan päivien väkivalta ja mo-
raalinen turmelus, Lootin päivien 
Sodoman synnit, tautiepidemiat 
(rutto), kapinat (mellakat), sota-
uutiset, kansa kansaa vas-taan, 
valtakunta valtakuntaa vastaan 
ja ahdistuksen aika. Merkkinä 
on myös valtakunnan (kunin-
gaskunnan) evankeliumin julistus 
voimakkaassa lopun ajan herä-
tyksessä (Mat.24:14; 4:23-25). 

Raamatun ennustukset kertovat 
myös Lähi-Idän ja Välimeren alu-
een sekä Eufrat-virran alueen ole-
van profeetallisessa valokeilassa 
lopun ajan tapahtumissa.

Välimeren alueen kuohunta

”Belsassarin, Baabelin kuninkaan, 
ensimmäisenä hallitusvuotena 
Daaniel näki unen, päänsä näyn, 
vuoteessansa. Sitten hän kirjoitti 
tämän unen. Kertomuksen alku 

on tämä: Daniel lausui ja sanoi: 
minä näin yöllä näyssäni, ja kat-
so, taivaan neljä tuulta kuohutti 
suurta merta. Ja merestä nousi 
neljä suurta petoa, kukin erilai-
nen kuin toinen. Ensimmäinen oli 
kuin leijona, mutta sillä oli kotkan 
siivet. Minun sitä katsellessani 
reväistiin siltä siivet, ja se nostet-
tiin pystyyn ja asetettiin kahdelle 
jalalle niin kuin ihminen, ja sille 
annettiin ihmisen sydän. Ja katso, 
oli toinen peto, joka oli karhun nä-
köinen. Se nostettiin toiselle kyl-
jellensä, ja sillä oli suussa kolmen 
kylkiluuta, hammasten välissä; ja 
sille sanottiin näin: ’Nouse ja syö 
paljon lihaa’.” (Dan.7:1-5).

Danielin saamassa yöllisessä 
näyssä hän sai katsella suurta 
merta, jota neljä taivaan tuulta 
kuohutti. Sakarjan kirjan 6. luvun 
ja Ilmestyskirjan 6. luvun perus-
teella ne ovat: uskonnollinen 
myrskytuuli, sotilaallinen myrs-
kytuuli, taloudellinen myrskytuuli 
ja poliittinen myrskytuuli, jotka 
kuohuttavat suurta merta. Kuo-
huva meri tarkoittaa ensinnäkin 
maailman jumalattomien kansan-
massojen kuo-huntaa (Jes.57:20). 
Maailma joutuu lopun ajassa 
uskonnolliseen, sotilaalliseen, 
taloudelliseen ja poliittiseen kuo-
huntaan. 

Suuri meri tarkoittaa kirjaimel-
lisesti myös Välimerta, jonka 
Jumala asetti Israelin läntiseksi 
rajaksi (4.Mos.34:6; Joos.1:4). 
Tämä merkitsee sitä, että Väli-
meren alue joutuu lopun ajassa 
kuohuvaan tilaan. Kuohunta alkoi 
Tunisiasta, levisi Libyaan, Egyp-
tiin, Syyriaan, Irakiin, Libanoniin, 
jopa Kreikkaankin ja itse asiassa 
koko Lähi-Idän kansojen meri 
kuohuu. Kun kuohunta alkoi, pu-
huttiin arabikeväästä, mutta se on 
osoittautunut synkeän pimeäksi 
syksyksi ja valtavaksi taisteluksi ja 
terro-riksi Lähi-Idässä ja muualla-

kin maailmassa. Sen myötä Lähi-
Itä ja osin koko maailma on joutu-
nut sekasortoon. Tämä sekasorto 
on aiheuttanut myös valtaisan 
pakolaiskriisin Afrikan maiden 
köy-hyyden ohella.

Lopun ajan petovaltakunnat 
nousevat kuohuvasta merestä

Kuohuvasta kansojen merestä 
nousee neljä petoa (petovaltaa): 
Leijona, karhu, pantteri eli leo-
pardi ja neljäs kauhea hirmuinen 
peto (Dan.7). Pitkällä historialli-
sella aikajänteellä tarkasteltuna 
nämä petovaltakunnat ovat: Baa-
bel eli Babylon, joka nousi val-
taan Nebukadnessarin johdolla. 
Sitä seurasi Meedo-Persia, joka 
kukisti Baabelin maailmanvallan 
Kooreksen eli Kyyroksen päivinä. 
Sitten tuli Makedonia-Kreikka, 
joka kukisti Aleksanteri Suuren 
johdolla Persian. Neljäs petoval-
takunta on rautainen Rooma, 
joka on jossain muodossa vallas-
sa aina tuhatvuotiseen Messiaan 
kuningaskuntaan asti, ensin kei-
sarin vallan muodossa ja sitten 
Rooman paavin vallan muodos-
sa, kuten Danielin kirjan 7. luku 
osoittaa. Rooman pedon sarvi on 
myös muuttanut ajat ja lain.

Lopun ajassa nämä neljä peto-
valtaa saavat lopullisen profee-
tallisen täyttymyksensä: Minun 
tulkinnassani ne ovat: Ensimmäi-
nen on Juudan leijona – USA:n 
kotkan siivillä varustettuna 
(4.Moos.24:1, 9). Kotkan siivet 
kuitenkin reväistään leijonalta 
pois. USA:n tuki Israelille loppuu 
jossain vaiheessa ja Israel joutuu 
turvautumaan yksin Jumalaansa 
ja Messiaaseensa Jeshuaan. Lei-
jona nostetaan pystyyn kahdelle 
jalalle niin kuin ihminen ja se saa 
ihmisen sydämen. Israel nöyrtyy 
ahdistuksessa ottamaan vastaan 
Messiaansa Jeshuan ja siitä tulee 

messiaaninen pappiskansa tule-
vaan Messiaan kuningaskuntaan 
(Jes.2:1-4, 11; 61:4-6; Sak.12; 
Ilm.20).

Toinen peto – Venäjän karhu - on 
kääntänyt kylkeään. Kommunis-
min aika loppui ja tuli ”putinilai-
nen” aika. Karhu on alkanut ärise-
mään, tuli Ukrainan kriisi ja välien 
kiristyminen Lännen kanssa. Nyt 
välit ovat kireät myös Lähi-Idän ti-
lanteen ja vallankin Syyrian takia. 
Karhun hampaisiin ilmestyy kol-
me kylkiluuta. Monien profetioi-
den mukaan ne ovat Baltian maat 
tai Suomen, Ruotsin ja Norjan 
lappi. Molemmatkin vaihtoehdot 
voivat toteutua. Aika näyttää pro-
fetioiden lopullisen toteutumi-
sen. Lopuksi karhu nousee kanso-
ja raatelemaan. Tässä yhteydessä 
emme tarkastele kolmatta petoa, 
Saksan pantteria, tai neljättä pe-
toa, lopullista antikristillistä Roo-
man hirmuvaltaa.

Eufrat-virran alue Ilmestyskirjan 
profetiassa  
 
”Ensimmäinen "voi!" on men-
nyt; katso, tulee vielä kaksi "voi!" 
-huutoa tämän jälkeen. Ja kuu-
des enkeli puhalsi pasunaan; niin 
minä kuulin äänen tulevan kul-
taisen alttarin neljästä sarvesta, 
Jumalan edestä, ja se sanoi kuu-
dennelle enkelille, jolla oli pasu-
na: "Päästä ne neljä enkeliä, jotka 
ovat sidottuina suuren Eufrat-vir-
ran varrella". Silloin päästettiin 
ne neljä enkeliä, jotka hetkelleen, 
päivälleen, kuukaudelleen ja vuo-
delleen olivat valmiina tappa-
maan kolmannen osan ihmisistä. 
Ja ratsuväen joukkojen luku oli 
kaksikymmentä tuhatta kertaa 
kymmenen tuhatta; minä kuulin 
niiden luvun. Ja tämänkaltaisilta 
minusta näyttivät hevoset ja nii-
den selässä istujat näyssä: rat-
sastajilla oli tulipunaiset ja tum-
mansinervät ja tulikivenkeltaiset 



haarniskat; ja hevosten päät oli-
vat kuin leijonain päät, ja niiden 
suusta lähti tuli ja savu ja tulikivi. 
Näistä kolmesta vitsauksesta sai 
kolmas osa ihmisiä surmansa: 
tulesta ja savusta ja tulikivestä, 
jotka lähtivät niiden suusta. Sillä 
hevosten voima oli niiden suussa 
ja niiden hännässä; niiden hän-
nät näet olivat käärmeitten kal-
taiset, ja niissä oli päät, joilla ne 
vahingoittivat. Ja jäljelle jääneet 
ihmiset, ne, joita ei tapettu näillä 
vitsauksilla, eivät tehneet paran-
nusta kättensä teoista, niin että 
olisivat lakanneet kumartamasta 
riivaajia ja kultaisia ja hopeai-
sia ja vaskisia ja kivisiä ja puisia 
epäjumalankuvia, jotka eivät voi 
nähdä eikä kuulla eikä kävellä. He 
eivät tehneet parannusta mur-
histaan eikä velhouksistaan eikä 
haureudestaan eikä varkauksis-
taan” (Ilm.9:12-21).

Lähi-Idän tapahtumiin liittyy 
myös Ilmestyskirjan 9. luvun pro-
fetia Eufrat-virrasta ja neljästä 
enkelistä. Ilmestyskirjan kuuden-
nen pasuunan soidessa neljä si-
dottua pahaa enkeliä päästetään 
irti Eufrat-virran varrelta. Tämä 
tapahtuu Jumalan aikataulussa 
vuoden, kuukauden, päivän ja 
tunnin tarkkuudella. Sen seurauk-
sena sota leviää, niin että lopulta 
200 miljoonaa sotilasta sotii maa-
pallolla ja sen huipentumana on 
atomisota, joka tuhoaa kolman-
nen osan ihmisistä. Herran seura-
kuntaa ei kuitenkaan jätetä maail-
manlaajuiseen atomisotaan, vaan 
pelastetaan sen alta pois, kuten 
Loot pelastettiin Sodomasta tulen 
ja tulikiven alta (Luuk.17:26-30). 

On mielenkiintoista todeta, että 
Eufrat-virran varrella on neljä 
valtiota, jotka ovat parhaillaan 
kriisissä ja sodassa: Siellä on Irak, 
Iran, Syyria ja Turkki. Vallankin 
Syyria ja Irak ovat sekasortoisen 
sodan keskellä, kun sunnimusli-
mit ja Iranin tukemat shiiamus-
limit taistelevat vallasta ja kaikki 
tuntuvat olevan kaikkia vastaan. 

Myös suurvallat ovat sekaantu-
neet tähän. Venäjä ja Iran tukevat 
liittolaistaan Syyriaa ja Venäjä on 

lähettänyt sinne aseita ja joukko-
ja, lähinnä ilmavoimien kalustoa 
ja henkilöstöä. USA, Länsivallat 
ja sunnivaltiot taasen tukevat 
ns. maltillisia sunnikapinallisia ja 
pyrkivät syrjäyttämään Assadin 
vallasta.

Tuntuu siltä, että asetelmat ovat 
muotoutumassa yhä enemmän 
Ps.83 sodan ja Hesekielin ennus-
taman Googin sodan suuntaan 
(Hes.38-39). Esimerkiksi Toogar-
man huone eli Turkki on lähen-
tynyt Venäjän johtaman Googin 
liittoutuman suuntaan, kuten He-
sekiel on ennustanut (Hes.38:1-
6).

Terroristijärjestö ISIS, joka koos-
tuu lähinnä sunnimuslimien 
ääri-islamisteista, on perustunut 
islamilainen Kalifaatin Lähi-Idän 
alueelle. Se onkin onnistunut 
valtaamaan suuria alueita Syyri-
asta ja Irakista ja sen riveihin on 
virrannut taistelijoita eri puolilta 
maailmaa, myös Suomesta. ISIS 
harjoittaa mitä hirveintä raakuut-
ta ja terroria valtaamillaan alueel-
la. Ihmisiä otetaan panttivangeik-
si lunnaiden toivossa, ihmisiä, 
jopa naisia ja lapsia, surmataan 
julmasti, naisia raiskataan ja myy-
dään seksiorjiksi ja islamistien 
vaimoiksi. Tuossa sekasorrossa 
on kuollut joidenkin arvioiden 
mukaan jopa yli puoli miljoonaa 
ihmistä. Nyt USA:n, Venäjän, Tur-
kin, Irakin ym. joukot pyrkivät ku-
kistamaan terroristijärjestö ISIS:n 
ja lopettamaan ääri-islamilaisen 
Kalifaatin.

On huomattava, että Länsimaiden 
ohella myös maltilliset muslimi-
maat ovat huolissaan ääri-islami-
laisten militanttien iskuista, joista 
ne ovat kärsineet.

Lähi-Idän ja koko maailman ta-
pahtumissa toteutuu myös pro-
feetta Jooelin ennustus, jonka 
mukaan kuu muuttuu vereksi 
ennen Herran päivän pelottavien 
tuomioiden vyörymistä yli maan-
piirin (Jooel.2:30-32; Ilm.6:12-
17). Arabian niemimaalla Mekkan 
ja Medinan seuduilla oli ennen 
islamin ja Muhammedin aikaa 

kuunpalvonta. Kuu-symboli siirtyi 
600-luvulla alkaneeseen islamin 
uskontoon, niin että kuunsirpistä 
tai puolikuusta tuli monien isla-
milaisten maiden tunnus lippui-
hin tai vaakunoihin. Islamin kuu 
on muuttunut vereksi tässä lopun 
ajassa, kun ääri-islamilaiset mili-
tantit iskevät terrorilla Lähi-Idäs-
sä ja myös Euroopassa ja USA:ssa. 
Näitä ”verisen kuun” iskuja ovat 
saaneet kokea mm. Ranska, Sak-
sa, Englanti, Venäjä, Ruotsi, Turk-
ki jne. 

Tämä kaikki sekasorto on aiheut-
tanut myös ennenäkemättömän 
pakolaisongelman. Useita miljoo-
nia ihmisiä on pakolaisina Syyrian 
sisällä ja pakolaisleireillä Libano-
nissa, Jordaniassa, Turkissa jne. ja 
pakolaisvirta tulvii Eurooppaan ja 
myös Suomeen, Pohjois-Afrikan 
pakolaisten ohella. Kaiken tämän 
keskellä Israel on saanut toistai-
seksi olla kohtuullisen rauhassa, 
mutta sodan uhka on koko ajan 
ilmassa ja varsinkin Iran (Persia) 
uhkailee Israelin tuhoamisella 
jatkuvasti (Dan.10:13-14, 20-
21). Israelin Pyhä pitää kuitenkin 
huolen omaisuuskansastaan ja 
Israelin vihollisille käy huonosti, 
jos ne yrittävät tuhota Jumalan 
silmäterän (Sak.2:6-8; Jes.54:15-
17; Obad.12-21).

Eufrat-virta ja Messiaan tulemus

”Ja kuudes enkeli vuodatti mal-
jansa suureen Eufrat-virtaan, ja 
sen vesi kuivui, että tie valmistuisi 
auringon noususta tuleville kunin-
kaille. Ja minä näin lohikäärmeen 
suusta ja pedon suusta ja väärän 
profeetan suusta lähtevän kolme 
saastaista henkeä, sammakon 
muotoista. Sillä ne ovat riivaajain 
henkiä, jotka tekevät ihmeitä; ne 
lähtevät koko maanpiirin kunin-
gasten luo kokoamaan heidät 
sotaan Jumalan, Kaikkivaltiaan, 
suurena päivänä. - Katso, minä 
tulen niinkuin varas; autuas se, 
joka valvoo ja pitää vaatteistansa 
vaarin, ettei hän kulkisi alastoma-
na eikä hänen häpeätänsä nähtäi-
si! - Ja ne kokosivat heidät siihen 
paikkaan, jonka nimi hebreaksi 
on Harmagedon” (Ilm.16:12-16).

Ilmestyskirjan sinetit, pasuunat 
ja vihan maljat eivät ole pääsään-
töisesti äkillisiä tapahtumia, vaan 
prosesseja, joilla on alkuhetki, ta-
pahtumien kehittymisen määrät-
ty aika ja loppuhuipennus. Näin 
on myös Eufrat-virran profeetal-
lisissa tapahtumissa kuudennen 
pasuunan ja kuudennen vihan 
maljan suhteen. Kun Eufrat-virran 
tapatumat toteutuvat silmiemme 
edessä, silloin myös Messiaan tu-
lemus on lähellä.

Kun maailman antikristillisiä jouk-
koja ja Idän kuninkaiden joukkoja 
kootaan ja mobili-soidaan suu-
reen sotaan, ns. Harmagedonin 
sotaan, silloin meidän on oltava 
varuillamme ja valvovi-na, sillä 
Jeshua Messiaan tulemus ja seu-
rakunnan ylösotto eli ylösnouse-
mus on lähellä. 

Kun Messias saapuu kuin varas 
yöllä, silloin uskossa kuolleet ko-
kevat ylösnousemuksen ja uskos-
sa elävät muutetaan silmänräpä-
yksessä ylösnousemusolotilaan 
ja temmataan uskossa kuolleiden 
kanssa Herraa vastaan yläilmoi-
hin (Mat.24:42-51; 1.Tes.4:13-
18; 1.Kor.15:35-55; Fil.3:20-21). 
On pidettävä huoli siitä, että val-
vomme ja että ”vaatteemme” on 
valkaistu Jeshuan kalliilla sovin-
toverellä ja pesty puhtaalla Ju-
malan sanan vedellä (Ilm.7:9-17; 
Efes.5:25-27). 

Jos emme ole vielä lainkaan us-
kossa ja Jeshua Messiaan omia, 
meidän tulee pyytää syntejämme 
anteeksi ja luovuttaa elämämme 
Jeshua Messiaan käsiin, niin että 
olemme valmiina, kun Messias 
saapuu noutamaan seurakun-
taansa pois ahdistuksen ajasta ja 
maailmanlaajuisen atomisodan 
ja Jumalan vihan tuomioiden 
alta (Jes.13:9-13; Dan.12:1-3; 
Mat.24:3, 20-31; Joh.14:1-6; 
1.Tes.1:10).

Saamme kaikessa turvata meidän 
Herramme Jeshua Messiaan ar-
moon ja hyvän Jumalan huolen-
pitoon, myös vaikeiden aikojen 
keskellä.

**********
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Annan perintö
Anna Hänninen

**********

”Kirjoitukseni tarkoitus on lyhyes-
ti kertoa siitä, miten Herra kutsui 
minua rukoilemaan ja miten Hän 
on johtanut ja opastanut minua 
rukouselämässäni sen jälkeen. 
Jos tämä voi olla kannustamaan 
ja rohkaisemaan sinua, joka myös 
olet kutsuttu samoin tai tunnet 
Herran kutsuvan ja epäröit vas-
tata myöntävästi, niin toiveeni on 
täyttynyt.

Herra kutsui minua 17.-18.7.1998. 
Heräsin tuona yönä tietoisuu-
teen, että Herra oli hyvin lähellä 
ja että Hänellä olisi asiaa minulle. 
Kun tunsin Hänen läheisyyten-
sä, kyyneleeni alkoivat vuotaa ja 
kykenin vain sanomaan, ”Herra! 
Sinä tiedät kaiken, mitä on ollut, 
mutta myös sen Sinä tiedät, että 
olet minulle rakas ja olen valmis 
tekemään tahtosi, mitä tahansa 
se onkin.” Tunsin sillä hetkellä si-
simmässäni Hänen äänensä, joka 
sanoi, ”Sinun paikkasi on oleva 

rukouskammiossa.. Tulet ole-
maan paljon yksin, mutta Minä 
olen aina sinun kanssasi.”

Olin hyvin siunattu ja hengellises-
ti inspiroitunut siitä, että Herra 
oli näin vahvistanut minulle tule-
van polkuni suunnan. Sen jälkeen 
kun tri Clifford Denton elokuussa 
v. 1997 ensi kertaa vieraili pal-
velustyön matkalla Suomessa ja 
samalla kertaa oli myös kokous 
kodissamme, olin jo hänen kaut-
taan saanut rukousaiheiksi joitain 
Aasian maita ja Malawin Afrikasta 
ja muita hänen palvelustyöhönsä 
liittyviä rukousaiheita. Herra liit-
ti myös ensisijaisiin rukouksiini 
edellisten lisäksi unen kautta Is-
raelin (joka oli ollut jo kymmeniä 
vuosia sitä ennenkin rukouksis-
sani). Erityisesti oli unikuva Isra-
elista Jaakobin ahdistuksen aika-
na. Toinen unikuva oli kärsivästä 
Jeshuan ruumiista vankiloissa 
ja kolmas miljoonien kärsivien 

lasten kohtalosta kaduilla ja lap-
siorjatyössä ja muissa kauheissa 
paikoissa. Halusin, että minulla 
on kurinalainen päiväohjelma 
rukouksia ja esirukouksia varten. 
Muutaman vuoden ajan rukoilin 
neljänä tuntina päivässä sään-
nöllisesti. Minua oli neuvottu pi-
tämään sapatti vapaana tästä ja 
käyttämään se henkilökohtaiseen 
virkistykseen ja lepoon ja koin, 
että se oli hyvä neuvo.

Myöhemmin aloin rukoilla kol-
mena tuntina päivässä ja viimei-
sen vuoden aikana rukouksistani 
on tullut enemmän elämäntapa 
eikä eräänlainen ”suoritus”, jonka 
teen määräaikoina. Yhä minulla 
on päivässäni useita lyhyempiä 
aikoja, jolloin erityisesti menen 
Herran eteen esirukouksessa, 
mutta myös väliaikoina arkisten 
askareiden keskellä esirukous-
kohteet ovat sisäisten silmieni 
edessä ja rukouksessa. Ajattelen, 
että niin paljon kuin kykenen sa-
maistumaan henkilön tai laajem-
man esirukouskohteen kanssa, 
niin paljon voin jakaa kuormat, 
taistelut ja kokea vihollisen hyök-
käykset ja jakaa ilot voitoista. Jos 
voimme rukouksessa koskettaa 
Jumalan sydäntä, emme koskaan 
epäonnistu.

Ajattelen myös, että jos Jumala 
on kutsunut esirukouksen palve-
lustehtävään, niin se kutsu koko 
elämän ajaksi eikä siitä voi irrot-
tautua omien tunteidemme ja 
tahtomme mukaan. Minulla se 
on uusi tuore sitoutuminen joka 
aamu, kun herään ja ylistän Her-
raa Hänen rakkaudestaan ja ker-
ron hänelle, että rakastan Häntä 
ja haluan olla uskollinen Hänelle.

Koska olen yleensä yksin kotona 
viikon viitenä arkipäivänä, niin 
inhimillinen yksinäisyyden tunne 
on joskus jopa riipaiseva. Näin oli 
varsinkin alussa, koska olin koko 

elämäni alle 20-vuotiaasta elänyt 
seurakunnan keskellä aktiivisesti 
ja kotimme oli aina täynnä vie-
raita läheltä ja kauempaa. Kun 
sitten Herra johti uudenlaiseen 
vaiheeseen tässä suhteessa, niin 
aluksi yksinäisyyden tuska oli niin 
suuri, että heittäydyin sohvalle 
ja huusin ääneeni tätä tuskaani 
Herralle. Nyt minulla on joka päi-
vä silmieni edessä suuri Herran 
perhe eri puolilta maailmaa. Kaik-
kien niiden kuvat, jotka minun on 
ollut mahdollista saada ja joiden 
puolesta rukoilen, ovat kiinnitet-
ty parille suurehkolle taululle ja 
jos ei ole kuvaa, niin minulla on 
nimiä taululla tai paperilla. Tällä 
tavoin kaukana olevat tulevat lä-
helle ja voin lisäksi ”matkustella” 
hengessä maanosasta toiseen ta-
paamaan heitä päivittäin.

Toinen kosketuskohta erityisesti 
koskien maita ja kansoja minulla 
on sen kautta, että olen pyytänyt 
ystäviä tuomaan näistä maista 
minulle pienen kiven. Kun rukoi-
len määrätyn kansan, maan tai 
maanosan puolesta, voin ottaa 
sen maaperältä otetun kiven kä-
teeni ja kohottaa sitä Herran puo-
leen. 

Erityisesti olen liikutettu ja minua 
puhuttelee aina kaunis, meren 
aaltojen sileäksi hioma kivi, joka 
on Walesin rannikolta. Se muis-
tuttaa minua Walesin herätyk-
sestä, jonka vaikutukset yhä tun-
netaan, ei vain Englannissa, vaan 
eri puolilla maailmaa. Sileäksi 
hioutunut kivi on myös symboli-
nen kuva siitä, miten me Herran 
suuressa perheessä hiomme toi-
siamme, kunnes särmät meissä 
eivät enää satuta veljeämme tai 
sisartamme.”

28.02.2007 Anna Suomesta (edi-
toitu Tishrei-lehden artikkelista)

”Olemme kaikki eri puolilla maailmaa tekemässä omalla paikal-
lamme työtä Herran kunniaksi Hänen valtakuntansa tulemiseksi. 
Olemme täällä vain hetken, mutta Jumalalla on iankaikkinen suun-
nitelma elämämme varten. Uskon, että elämämme tarkoitus on 
tulla tuntemaan Hänen suunnitelmansa itseämme varten ja elää se 
todeksi Hänen kanssaan, kunnes se lopullisena täydessä ihanuudes-
saan avautuu, kun jätämme taaksemme tämän maan.”

Anna Hänninen 19.9.1926 - 11.3.2017
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”...että he kaikki olisivat yhtä (echad)...” Joh. 17:21
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